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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,

życzymy aby Święta Bożego Narodzenia były pełne radości, 
spokoju oraz refleksji, że to wszystko, co Nas spotyka ma sens.

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie 
spokój i radość oraz obdarowuje satysfakcją i zadowoleniem 

z podejmowanych nowych wyzwań.

Życzymy, aby pomyślność, 
niepowtarzalna atmosfera, ciepło oraz obfitość wszelkich dóbr 

towarzyszyła Państwu przez cały Nowy Rok.

Wesołych Świat!

Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj
oraz

Sylwester Skoczek – Przewodniczący Rady Gminy
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Prace nad przebudową centrum 
prawie na finiszu

Jest już siłownia zewnętrzna, alejki spacerowe, nasadzenia, tramwaj 
i wizytówka, jaką jest posąg żubra. W centrum Kłaja praca wre i każde-
go dnia, kawałek po kawałku, inwestycja zbliża się do końca. 

Zgodnie z umową, całość zadania ma być gotowa najpóźniej w maju. Je-
śli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogram to już na wiosnę w sercu Kłaj 
będzie można spędzić aktywnie wolny czas i wyciszyć głowę.

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Kłaj otrzymała dofinasowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go 2014-2020. 

Oliwia Golarz

Powstaje projekt przebudowy 
drogi w Targowisku

Jeszcze w tym roku gotowy będzie projekt rozbudowy drogi gminnej 
w Targowisku. Tym razem do remontu planowana jest droga, której bieg 
rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą, umownie nazywaną, Centralną 
(koło dawnego kiosku) do mostu na skrzyżowaniu z tzw. ulicą Sportową. 

Największą bolączką korzystających z tej drogi jest brak chodnika. Jego bu-
dowa niewątpliwie zwiększy poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim 
pieszych oraz rowerzystów. Projekt nie oznacza od razu budowy. To dopie-
ro pierwszy krok do tego, aby marzenie stało się rzeczywistością. Zanim 
dojdzie do realizacji konieczne będzie również pozyskanie mnóstwa zgód 
od zamieszkujących wzdłuż planowanego przedsięwzięcia, uzyskanie 
pozwoleń na budowę i przeprowadzenie procedury przetargowej. Nato-
miast Wójt Gminy Kłaj z pewnością będzie się starał również o pozyskanie 
środków zewnętrznych na tę sporą inwestycję.

Zakup motopompy pożarniczej 
dla OSP Kłaj

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju zakupiła w ramach Programu Prio-
rytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. 
Cześć 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek 
ochotniczych straży pożarnych” Dotacja Nr D/344/22/36 

z dnia 11 października 2022 motopompę pożarniczą, która będzie stanowi-
ła wyposażenie cysterny do transportu wody o pojemności 18 000 litrów. 
Zakup sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który udzielił dotacji w wy-
sokości 19 039,52 zł. na zakup w/w motopompy. Całkowita wartość zaku-
pu wyniosła 41 793,00 zł. 

W dobie zmieniającego się klimatu chcemy zabezpieczyć działa-
nia gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej z Gminy Kłaj, a z ra-
cji dużego kompleksu leśnego, jak również coraz częstszych upałów, sprzęt 
tego typu będzie stanowił ważny element systemu prawidłowego utrzy-
mania zabezpieczenia przeciwpożarowego Gminy.

Dariusz Pilch
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OSP Łężkowice wzbogaciła się o nowe 
wyposażenie

W dniu 17 listopada Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężkowi-
cach wzbogaciła się o nowe środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt, 
który wykorzystywany jest podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Dzięki pozyskanemu wyposażeniu jednostka może jeszcze skuteczniej 
nieść pomoc tym, którzy tego potrzebują. Ponadto poprawi to bezpie-
czeństwo i warunki pracy strażaków biorących udział podczas różnego ro-
dzaju działań, w których wymagana jest interwencja jednostek ochrony 
przeciwpożarowej.

Zakupu w/w sprzętu udało się dokonać dzięki wsparciu finansowemu Fun-
dacji ORLEN.

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Łężkowicach 
składa serdeczne 
podziękowania Funda-
cji za wsparcie.

Serdecznie dziękujemy.

Naczelnik OSP Łężkowice

Grzegorz Matura

W Brzeziu powstało urządzenie 
do Street Workoutu

Tuż obok jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu zamontowa-
no kilkustanowiskowe urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 
Ponadto w trosce o bezpieczeństwo użytkowników street workoutu, czy 
siłowni plenerowej wykonano nawierzchnię piaskową.

Ten sportowo – rekreacyjny przyrząd jest obiektem ogólnodostępnym, 
a co najważniejsze nieodpłatnym. Natomiast otwarty charakter obiek-
tu pozwoli na wykorzystywanie go w godzinach dostosowanych do indy-
widualnego trybu życia mieszkańców.

Street workout to aktywność fizyczna polegająca na tworzeniu par-
ków do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę, czyli trening siłowy ma-
jący szerokie zastosowanie w takich sportach jak: sztuki walki, atletyka czy 
parkour. Bez wątpienia budowa siłowni zewnętrznej wpisuje się w nowo-
czesny, zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną oraz imponowanie sylwetką 
czy umiejętnościami. Z urządzenia mogą korzystać zarówno dorośli, jak 
i młodzież, a sposób zależy od indywidualnych potrzeb treningowych.

Serdecznie zapraszamy do Brzezia wszystkich, którzy miłują się w robie-
niu pompek, mostków, brzuszków czy dipów.

Łączny koszt zadania to: 
67.250,25 zł, w tym środki po-
kryte z pomocy finansowej 
Województwa Małopolskie-
go: 26.760,00 zł. Pozostałe 
koszty pokryto z budżetu Gmi-
ny Kłaj. 

Oliwia Golarz

Projekt rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Targowisku już 

na ukończeniu 

Jeszcze w tym roku gotowy będzie projekt rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Targowisku. Planowana jest rozbudowa istniejącej pla-
cówki oświatowej o ponad 350 m2. Od strony północnej budynek szkoły 
powiększy się o dwukondygnacyjną część dydaktyczną mieszczącą aż  
7 sal dydaktycznych. 

Nowopowstała przestrzeń zostanie dostosowana do potrzeb wszystkich 
uczniów szkoły. Dobudowana część szkoły będzie komunikacyjne połą-
czona z istniejącym budynkiem oraz wyposażona w windę, która odpowie 
na potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową.

Po rozbudowie powstanie: 7 sal lekcyjnych, szatnia główna, hol/
korytarz zapewniający komunikację między kondygnacjami, nowa klat-
ka schodowa oraz winda, a także sanitariaty/łazienki dla uczniów i pra-
cowników szkoły. Na parterze szkoły pojawi się atrium, z którego będą 
mogli korzystać uczniowie pod opieką nauczyciela.

Projekt ma być gotowy w drugiej połowie grudnia bieżącego roku, 
a na jego realizację Gmina Kłaj będzie starać się o pozyskanie środ-
ków zewnętrznych. 

Oliwia Golarz 
Sylwia Stanek 

3



SAMODZIELNOŚĆ  Listopad-Grudzień 2022

INWESTYCJE

4

Przy boisku „Wolnych” powstanie trybuna

6 grudnia Wójt Gminy Kłaj podpisał umowę z firmą Bargiel z Myślenic na budowę 
czterorzędowej, zadaszonej trybuny, która ma powstać przy boisku sportowym 
Towarzystwa Sportowego „Wolni” Kłaj. 

Na realizację tego zadania wykonawca ma 5 miesięcy, tak więc już na wiosnę mi-
łośnicy piłki nożnej będą mogli mobilizować sportowców w każdych warunkach 
pogodowych. 

Trybuna na minimum 260 miejsc siedzących zabezpieczona będzie balustradą, a od 
frontu przewidziano dwa wejścia. 

Zadanie ma kosztować: 457 560,00 złotych.

Oliwia Golarz

Podpisano umowę na budowę parkingu w Łężkowicach

7 grudnia Wójt Gminy Kłaj podpisał umowę z firmą "Mar-Ziem" na budowę długo wyczekiwanego parkingu przy Kościele w Łężkowicach.

Już na wiosnę odwiedzający m.in. takie miejsca jak cmentarz, kościół, dom kultury (odległość: 160 m), remiza OSP (odległość: 150 m) oraz Wodocią-
gi Gminy Kłaj (odległość: 350 m), będą mogli pozostawić swoje pojazdy na jednym z dwóch nowych parkingów. Inwestycja będzie realizowana na tzw. 
parkingu górnym Kościoła oraz na wprost plebani parafialnej, wzdłuż drogi umownie nazywanej ulicą Jana Pawła II. Na górze powstanie 40 stanowisk, 
w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, natomiast na dole przewidziano 32 stanowisk, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt ten ma służyć skomunikowaniu sąsiednich miejscowości i osób regularnie z nich dojeżdżających do Krakowa oraz Bochni. Wystarczy zaparkować 
samochodów na parkingu, a następnie przesiąść się do komunikacji zbiorowej na Drodze Krajowej nr 94. Dodatkowo gminę oraz obszar Lokalnej Grupy 
Działania przecinają liczne trasy turystyczne, w tym m.in. VeloRaba. Po zakończeniu budowy, miłośnicy sporów na wolnym powietrzu, w bezpiecznym 
miejscu będą mogli pozostawić pojazd i kontynuować wycieczkę na rowerze, rolkach, wrotkach lub innych.

Gmina Kłaj nie posiada własnych terenów w pobliżu obiektów użyteczności publicznej tj. kościół, dom kultury, remiza OSP oraz Wodociągi Gminy Kłaj 
na których możliwe byłoby wybudowanie parkingu. Z tego powodu parking zaprojektowano na terenie nienależącym do Gminy, ale oddanym na rzecz sa-
morządu w użyczenie, na podstawie umowy zawartej na okres 25 lat.

Na realizację zadania Gmina Kłaj otrzymała dofinasowanie w kwocie:  
144 736,00 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oliwia Golarz



50 LAT RAZEM

Na dobre i na złe… tak już od 50 lat

Pół wieku miłości, wzajemnego szacunku, powodów do radości, ale również poświęceń i wyrzeczeń oraz licznych kompromisów. Jubileusz Złotych 
Godów Małżeńskich to szczególny powód do świętowania – to wyjątkowo wzruszająca uroczystość, kiedy ożywają wspomnienia i pamięcią wraca się 
do tych wszystkich pięknych chwil spędzonych razem. Tak było właśnie w dniu 24 listopada w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju, gdzie swój 
jubileusz świętowały pary małżeńskie z terenu Gminy Kłaj.

Tej pięknej uroczystości przewodniczył Wójt Gminy Kłaj -Zbigniew Strączek, który w imieniu Prezydenta RP udekorował Szanownych Jubilatów okoliczno-
ściowymi medalami. Nie mogło zabraknąć gratulacji oraz wyrazów uznania i wdzięczności za tworzenie wzorców małżeńskich i rodziny, która jest ostoją 
i przystanią, do której zawsze powinniśmy wracać.

Honorowym gościom błogosławieństwa na kolejne wspólne lata życia udzielił ksiądz Kanonik Jan Bierowiec – Proboszcz Parafii w Kłaju. Zaszczytnej 
rocznicy gratulowali również Starosta Wielicki -Adam Kociołek oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy -Andrzej Kuczko. Pary małżeńskie, z tak pięknym 
stażem, otrzymały kwiaty oraz upominki od gospodarza gminy. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć oraz toastu wzniesionego symboliczną lampką 
szampana i głośnego „sto lat”.

Niespodzianką dla „Złotych Par” było wyjątkowo zabawne przedstawienie przygotowane przez przedszkolaki z placówki w Kłaju. Swoim występem 
młodzi artyści sprawili, że trudno było ukryć emocje. I tak, nie kryjąc już wzruszeń, przy wspólnym stole pary małżeńskie dzieliły się swoimi wspomnienia-
mi wspólnie spędzonych 50-ciu lat.

Dostojnym Jubilatom serdecznie gratulujemy tak długiego stażu małżeńskiego. W zdrowiu, zgodzie i spokoju życzymy doczekania Diamentowego Jubi-
leuszu. Mamy nadzieję, że wszystkie dni, które przeżyli Państwo razem będą, jak dotychczas, źródłem radości, nadziei i siły na kolejne miesiące i lata życia. 

Oliwia Golarz

W tym roku swoje Złote Gody obchodzili: 

1. Augustynowicz Celina i Bogusław

2. Buczek Teresa i Marek

3. Dziedzic Urszula i Adam

4. Goryczko Anna i Eugeniusz

5. Hytroś Danuta i Jan

6. Kadeja Halina i Ryszard

7. Klimek Cecylia i Józef

8. Kowalska Jadwiga i Zygmunt

9. Kuczaj Wiesława i Ignacy

10. Orlicka Józefa i Stanisław

11. Pawełek Władysława i Stanisław

12. Piwowar Maria i Marcin

13. Piwowar Władysława i Mieczysław

14. Samek Kazimiera i Jan

15. Sitek Teresa i Jan

16. Siwy Zofia i Stanisław

17. Stokłosa Elżbieta i Władysław

18. Wojas Anna i Stefan

19. Zawadzcy Krystyna i Józef
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Centrum Wspierania Rodziny

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” w ramach współpracy z gminą Kłaj od 

kilku lat realizuje projekt „Prowadzenia w ramach Centrum Wspiera-

nia Rodziny zajęć profilaktyczno – socjoterapeutycznych”. W roku 2022 

projekt był realizowany w Szarowie, dzięki współpracy z władzami gmi-

ny Kłaj, która dotowała to zadanie.

W ramach tego projektu przez 10 miesięcy na terenie Wiejskiego Domu Kul-

tury w Szarowie odbywały się zajęcia prowadzone przez specjalistów, skie-

rowane do dzieci i młodzieży z gminy Kłaj. 

W 2022 r. specjaliści Centrum Wspierania Rodziny realizowali w ramach 

tego projektu następujące zajęcia:

1. Zajęcia wychowawcze, działalność koła artystyczno – plastycznego, 

organizacja czasu wolnego.

2. Zajęcia indywidualne z psychologiem.

3. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

4. Zajęcia świetlicowo-edukacyjno – rozwojowe: pomoc w nauce. 

Każde zajęcia cieszyły się zainteresowaniem ze strony młodszych dzieci, 

jak i starszych nastolatków a także osób dorosłych. W ramach wyżej 

wymienionych zajęć dzieci mogły: miło i bezpiecznie spędzić czas z rówie-

śnikami, rozwinąć swoje hobby i zainteresowania, mogły uzyskać pomoc 

w nauce a także porozmawiać z psychologiem o swoich problemach lub 

sytuacjach trudnych. Na uwagę zasługuje także fakt, iż z pomocy psycho-

loga mogli skorzystać nie tylko najmłodsi ale także osoby dorosłe, które 

potrzebowały wsparcia lub konsultacji.

Specjaliści z Centrum Wspierania Rodziny kompleksowo wspierają dzie-

ci i ich środowisko rodzinne w codziennym funkcjonowaniu zyskując ich 

zaufanie i sympatię. 

Mamy nadzieję, na dalszą kontynuację tego projektu w kolejnych latach 

bowiem zapotrzebowanie na tego typu działania z roku na rok rośnie. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. 

Gabriela Fil

• Przekazanie 1% podatku – w ramach współpracy z Instytutem Wspar-

cia Organizacji Pozarządowych otrzymaliśmy dostęp do najprostsze-

go rozliczenia PITów w Polsce w ramach projektu PITax dla OPP.

Nasz numer KRS to 0000106569. Przekaż nam 1%. Rozlicz PIT.

W KGW Gruszki sezon Mikołajkowy 
w pełni

Współcześnie wręczanie prezentów z okazji dnia Świętego Mikoła-
ja ma na celu sprawienie radości i okazanie miłości bliskim. Szczególnie 
dzieci czekają na ten dzień z niecierpliwością, ale nie tylko dzieci. 

Dla św. Mikołaja, a w sumie biskupa Mikołaja najważniejsza była pomoc dru-
giemu człowiekowi w potrzebie, oraz bycie po prostu dobrym dla innych. 
W niedzielę 4 grudnia Koło Gospodyń Wiejskich Gruszki miało przyjemność 
przyłączyć się do akcji organizowanej przez rodzinę współczesnych naśla-
dowców i kontynuatorów myśli św. Mikołaja. Nasi sąsiedzi, mieszkańcy 
Gruszek z własnej inicjatywy zorganizowali spotkanie ze św. Mikołajem 
dla podopiecznych Domu Seniora Natalia II w Woli Batorskiej. Pan Paweł Li-
sowski z żoną Moniką wcielili się w rolę Mikołaja i Mikołajowej, a do pomocy 
mieli ślicznego elfika Frania. Dodatkowo Pani Katarzyna Lisowska z Panią 
Elżbietą Rembecką zadbały o piękne fryzury mieszkańców domu, seniorzy 
prezentowali się bardzo szykownie. A Panie z KGW zajęły się oprawą mu-
zyczną. Po wręczeniu upominków i wspólnym kolędowaniu, dzieci ubrały 
choinkę pierniczkami specjalnie przygotowanymi na tę okazję. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Lisowskim za zaproszenie nasze-
go Koła do współpracy. Jesteśmy zbudowani ich postawą.

Katarzyna Kowalczyk

Informacja o działalności LGD  
w 2022 roku

Mijający rok był dla Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickie-
go czasem intensywnej pracy nad realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Po dwóch latach pandemii znów zaczęto organizować lokalne imprezy, 
które wspiera finansowo LGD w ramach działań na rzecz rozwoju lokal-
nej społeczności. Z radością powróciliśmy do spotkań z naszymi miesz-
kańcami na takich wydarzeniach.

LGD przeprowadziło również największą od 2019 roku liczbę nabo-
rów wniosków – 7 w tym jeden na podejmowanie działalności gospodar-
czej i jeden grantowy dla organizacji pozarządowych 

z terenu LGD. Pozostałe nabory obejmowały zadania inwestycyjne 
gdzie wnioski składane zostały przez gminy członkowskie. LGD Powia-
tu Wielickiego w bieżącym roku realizowało projekt współpracy wraz z LGD 
Korona Północnego Krakowa i LGD Puszcza Kozienicka. W ramach które-
go koła gospodyń wiejskich z naszego terenu wzięły udział w imprezach 
organizowanych przez partnerów projektu. Efektem współpracy będzie 
również publikacja z przepisami popisowych potraw przygotowanych 
przez Panie z Kół.
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Spotkanie Kół Gospodyń w Szarowie

12 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Szarowie odbyło się I Spotka-
nie Kół Gospodyń organizowane przez KGW Szarów. Na nasze zaprosze-
nie przyjechały Panie z KGW Kłaj, KGW Gruszki oraz z Koła Gospodyń 
z Niepołomic. 

Była to niesamowita okazja do lepszego poznania się, omówienia pro-
blemów działalności kół oraz pochwalenia się swoimi osiągnięciami. Przy 
okazji tego spotkania narodziło się wiele pomysłów na współpra-
cę oraz wspólne inicjatywy służące rozwojowi lokalnych społeczności. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie i miło spędzony czas we wspaniałej 
atmosferze.

Katarzyna Kasina

Koło Gospodyń Wiejskich w Szarowie

W drugi weekend września po dwuletniej przerwie związanej z pandemią 
Covid-19 dwa Koła Gospodyń Wiejskich z terenu LGD wzięły udział w tar-
gach Agropromocja w Starym Sączu. 

W dniu 15 października z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiej-
skich Stowarzyszenie zorganizowało dla Kół Gospodyń Wiejskich ze 
swojego terenu wyjątkowe wydarzenie w Wielickiej Mediatece. Spotkanie 
trzydziestu KGW z terenu LGD miało na celu podkreślenie roli kobiet 
w budowaniu aktywnego społeczeństwa i docenienie ich zaangażowa-
nia na rzecz kultywowania lokalnych tradycji. Stworzyło również szansę 
na bliższe poznanie i współpracę między Kołami.

W ramach jesiennego naboru wniosków na podejmowanie działalno-
ści gospodarczej zostały złożone 23 wnioski. Dostępne i zaplanowane 
środki na ten okres zostały przez nas rozdysponowane w naborach orga-
nizowanych na przestrzeni ostatnich 7 lat. Co za tym idzie – w obecnym 
okresie programowania na lata 2014-2020 nie przewiduje się już kolejnych 
naborów zarówno na podejmowanie nowych, jak i rozwijanie działalno-
ści gospodarczych.

Obecnie toczą się prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, która rów-
nież przewidywać będzie pomoc w zakresie podejmowania i rozwija-
nia działalności gospodarczej. Celem jest aby pierwsze tego typu nabory 
już w ramach realizowania nowej Strategii na lata 2023-2027 odbyły się 
w przyszłym roku. 

Grzegorz Leszczyński

Dyrektor biura LGD Powiatu Wielickiego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestująca w obszary wiejskie''

Szlachetne prezenty dotarły 
do adresata 

Dzięki wielu ludziom dobrej woli, w drugi weekend grudnia Mikołaj do-
tarł do najbardziej potrzebujących.  Nasza wspólna „Szlachetna Paczka”  
w piątek trafiła do magazynu, a w sobotę do swojego adresata.

- „Dzięki ofiarności Mieszkańców naszej gminy, udało nam się zakupić 
wszystkie niezbędne rzeczy dla potrzebującego. Serdecznie dziękuję za oka-
zane serce i bezinteresowną chęć pomocy. Jestem w pełni przekonany, że ten 
wspaniały gest sprawi, że w szczególny czas Bożego Narodzenia, na twarzy 
„Pana Mirosława” zagości uśmiech. Jeszcze raz dziękuję.” – podsumował 
akcję Zbigniew Strączek, Wójt Gminy Kłaj

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia

Niech ten radosny czas 
Bożego Narodzenia

będzie wypełniony rodzinnym ciepłem,
spokojem i radością.

Nowy Rok przyniesie nam pokój 
i spełni nasze marzenia.

Dla wszystkich studentów UTW 
i Mieszkańców Gminy Kłaj,

życzenia składają
Prezes Maria Chyl i Zarząd UTW
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Z wizytą u grzecznych dzieci

Starszy Pan, z długą, siwą brodą, w czerwonym stroju, niosący w ręku worek pełen prezentów – to Pan, który nazywany jest Świętym Mikołajem! 

Niektórzy mówią, że nie istnieje, ale to nieprawda, a potwierdzić to może blisko 500 dzieciaków i ich rodzice, którzy 4 grudnia na własne oczy 

wiedzieli go w Kłaju. 

Niedzielnym popołudniem sala widowiskowa pękała w szwach. W tym roku dzieciaki musiały być wyjątkowo grzeczne, ponieważ przybysz nie kazał 

im na siebie czekać. Może też dlatego, że tym, razem zamiast saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów przybył ekspresem polarnym. Dzieci mogły 

zamienić z Mikołajem kilka zdań, zrobić sobie z nim zdjęcie oraz otrzymały od niego „gwiazdkę z nieba”, która ponoć ma pomóc w spełnianiu marzeń. 

Oliwia Golarz 

Więcej zdjęć dostępne jest na stronie: www.klaj.pl w zakładce „multimedia”.

Tegorocznymi Mikołajami byli: Wójt Gminy Kłaj, Andrzej Kuczko, Marcin Kowalczyk, Ewa Puścizna, Lidia Fortuna, Krystyna Wyporek, Kazimiera Olchawska, 

Renata Gądek, Roman Marosz, Dariusz Łyszkowicz,  Lucyna Dudziak, Sylwester Śmiałek, Monika Gaj, Grzegorz Matura, Krzysztof Balik, Elżbieta Jankowicz, 

Jerzy Czubak, Mieczysław Piwowar, Joanna Płazińska, Małgorzata Wróbel, Jacek Gądek, Firma Gastronomiczna Gastropol, Jakub Wojas Firma Siemdaj, 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, Kominus Polska, Jakub Pudlik Firma Handlowo Usługowa Generalbud.
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Świąteczny Kiermasz w Kłaju

W niedzielę, 4 grudnia przed budynkiem Urzędu Gminy w Kłaju odbył się kiermasz ozdób i potraw bożonarodzeniowych. Od godziny 15.00 miesz-

kańcy gminy mogli zaglądać na stragany z rękodziełem wykonanym przez lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń oraz uczniów szkół. 

Na straganach znaleźć można było wszystko co potrzebne na święta m.in. ozdoby świąteczne, bombki choinkowe, stroiki i inne bożonarodzeniowe 

drobiazgi. W to mroźne popołudnie nie mogło zabraknąć również rozgrzewającego napoju, niesamowicie pachnących i wyglądających ciast oraz pajdy 

chlebka ze smalcem. 

O świątecznych klimat wydarzenia zatroszczył się organizator wydarzenia Zbigniew Strączek – gospodarz gminy. 

Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele: Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj, Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”, 

Koła Gospodyń Wiejskich w Szarowie, Koła Gospodyń Wiejskich Gruszki, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju oraz Rady Rodziców z Kłaja.

Oliwia Golarz



SAMODZIELNOŚĆ  Listopad-Grudzień 2022

KULTURA

Wiejski Dom Kultury w Brzeziu

W rocznikach „Wędrówki dalekie i bliskie” opisywany był Wiej-
ski Dom Kultury w Brzeziu. Znamy historię jego powstania, a tak-
że jego wcześniejsze przeznaczenie i funkcjonowanie w czasie, 
gdy pełnił rolę placówki oświatowej.

Można sobie jednak zadać pytanie, jakie były dalsze tego obiektu? 
Chcąc uzupełnić wiadomości na ten temat, zapoznamy się z historią 
remontu z końca lat siedemdziesiątych XX wieku.

Wówczas to społeczność miejscowości Brzezie stworzyła Samorząd 
Wiejski, którego przewodniczącym został Bolesław Janik. Mieszkań-
cy współpracowali ze sobą, byli zgrani i bardzo zdeterminowani, by 
poprawić wzajemne stosunki i integrację. Podjęto decyzję o ada-
ptacji i remoncie budynku starej szkoły. Zasadnicza idea była taka, 
aby miejsce to nadal służyło użytkowi społecznemu. Zdecydowa-
no więc o stworzeniu tu domu kultury.

Remont ruszył w styczniu 1979 roku. Zaangażowanych było bar-
dzo dużo ludzi. Z wykazu jaki został odnaleziony wynika, że czynny 
udział w pracach brało aż 76 osób. Spośród nich 11 użyczyło wła-
snych ciągników i zaprzęgów konnych, by przyspieszyć i ułatwić 
wszystkim pracę. Wywożono gruz, przewożone były potrzebne 
do remontu materiały. Tak właśnie w przeciągu 23 dniówek wyko-
rzystywano ciągniki z przyczepami i furmanki.

Fot. 1. Zaprzęg konny. (Źródło: Księga pamiątkowa z roku 1979)

Na fotografii nr 1 widzimy Józefa Włodarza ze swoim zaprzę-
giem konnym. Przepracował on zaprzęgiem 2 pełne dniówki. 
Przez cały okres remontu wykonywał różne prace a wszystko – tak 
jak i inni mieszkańcy – w czynie społecznym.

 Fot. 2. Usuwanie gruzu. (Źródło: Księga pamiątkowa z roku 1979)

Fotografia powyżej przedstawia mieszańców Brzezia przy usuwa-
niu gruzu z terenu budowy. Na zdjęciu widzimy: Józefa Włodarza, 

Andrzeja Szewczyka, Bolesława Janika, Andrzeja Walaszka i Wiesła-
wa Nowaka.

Fot. 3. Mieszkańcy Brzezia przy pracy. (Źródło: Księga pamiątko-
wa z roku 1979)

Na zdjęciu ilustrującym prace remontowe stoją od lewej: Andrzej 
Szewczyk, Józef Szewczyk, Józef Walaszek, Jan Walaszek, Wie-
sław Nowak. Prace trwały także wewnątrz budynku. Wylano nową 
wylewkę i poprawiono tynki.

Poniższe zdjęcie przedstawia mieszkańców rozgarniających łopata-
mi wylewki.

Fot. 4. Prace wewnątrz budynku. (Źródło: Księga pamiątko-
wa z roku 1979)

Fot. 5. Mieszkańcy na placu budowy przy WDK. (Źródło: Księga pa-
miątkowa z roku 1979)

W pracach remontowych brali udział mieszkańcy Brzezia, człon-
kowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ZSL, ZSMP, Osp 
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Brzezie, Ludowego Zespołu Sportowego  a także Koło Gospodyń 
Wiejskich.

Mając na uwadze duży wkład „płci pięknej” w prace remontowe 
postanowiono wyprawić uroczystą kolację z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet. Odbyła się ona w budynku nowej szkoły 
w Brzeziu. Podczas uroczystości można było podziwiać występ 
dzieci w strojach krakowskich.

Fot. 6. Występy dzieci. (Źródło: Księga pamiątkowa z roku 1979)

Fot. 7. Uroczysta kolacja. (Źródło: Księga pamiątkowa z roku 1979)

Remont  Domu Kultury w Brzeziu zakończył się na początku lata a ofi-
cjalne otwarcie miało miejsce 21 lipca 1979 roku. Przekazano w ten 
dzień do użytku publiczny Dom Kultury, bibliotekę oraz Klub Prasy 
i Książki „Ruch”. Otwarcie uświetnił występ regionalnego zespołu  
z Targowiska, nastąpiło też oficjalne przecięcie wstęgi.  

Prace wykonane przy remoncie i aranżacji były bardzo obszerne. 
Wielu ludzi dobrej woli pracowało charytatywnie podczas odnowy 
tego budynku. Gdyby nie ich praca, budynek starej szkoły mógłby 
popaść w ruinę.

„Niech nasza praca i włożony wysiłek służą nam i naszym dzieciom 
jako przykład patriotycznej postawy naszego społeczeństwa”. Cytat 
ten pochodzi z  odnalezionej po latach księgi pamiątkowej z lat 
80- tych XX wieku. Jest w niej wiele ciekawostek o życiu mieszkań-
ców Brzezia z tego okresu. Obecnie znajduje się ona w archiwum 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu i jest udostępniana każdej 
zainteresowanej osobie.  

Anna Prochwicz-Wełna

Z życia UTW w Kłaju - Zaproszono Nas

W delegacji w Warszawie 

Dnia 7 listopada delegacja 4 osób z gminy Kłaj weszła w skład delega-
cji z Małopolski do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, którego inaugu-
racja miała miejsce w budynku Sejmu RP.

Osoby uczestniczące w wyjeździe otrzymały akredytację, dlatego mogły 
uczestniczyć w obradach.

Obywatelski Parlament Seniorów to Ogólnopolskie Przedstawi-
cielstwo osób starszych, które reprezentuje 9 milionów polskich 
Seniorów i zajmuje się szeroko pojętymi działaniami na rzecz poprawy 
sytuacji emerytów w Polsce.

Z życia UTW w Kłaju - Byliśmy Tam

Zdrowotna wycieczka do Solca Zdrój

Dbając o nasze zdrowie, 26 października udaliśmy się na basen do Sol-
ca Zdroju. Po kąpieli w solance poczuliśmy się zregenerowani, odmłodze-
ni i pełni energii. Na pewno to powtórzymy.

Lidia Laskowska

Aleksandra Kociołek

Z życia UTW w Kłaju - Zaproszono Nas - 
Podsumowanie Projektu dla Seniorów 

W poniedziałkowe popołudnie dnia 28.11.2022 r. zostaliśmy zaprosze-
ni przez UTW w Wieliczce do zamku w Niepołomicach, na podsumowa-
nie projektu „Projekt seniora XXI wieku”. W spotkaniu prowadzonym 
przez Panią Elżbietę Achinger uczestniczyły uniwersytety biorące 
udział w projekcie, tj. z Kłaja, Niepołomic i Wieliczki. Po części oficjalnej, 
koleżanki i koledzy z kółka teatralnego UTW w Wieliczce przedsta-
wili spektakl pt. „Przy wigilijnym stole”. Mogliśmy zobaczyć rodzinne 
relacje przy świątecznym stole, w bardzo zabawny sposób, wart prze-
myślenia dla niektórych z nas. Aktorzy otrzymali duże brawa.

Wysłuchaliśmy też wykładu Pana Andrzeja Gerlacha na temat Zamku Kró-
lewskiego w Niepołomicach.

A „ELIBABKI” jak prawdziwe modelki zaprezentowały nam kolorową modę 
dla seniora. Bierzmy z nich przykład, bądźmy kolorowe, a nie szaro-czarne. 
Wzmocnieni myśliwskim bigosem i pysznym ciastem ruszyliśmy na parkiet, 
gdzie uczyliśmy się tańców synchronicznych. Była to świetna zabawa akty-
wizująca wszystkich uczestników.

Czekamy na następne projekty i wspólne spotkania.

Lidia Laskowska

Aleksandra Kociołek
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Klub Seniora w Targowisku

W ramach Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko działa Klub Seniora. 
Corocznie składamy do Urzędu Gminy wniosek o dotację na działal-
ność klubu, a następnie w oparciu o przyznane fundusze realizujemy 
program. 

W tym roku kalendarzowym (2022) plan obejmował działania od mar-
ca do października. Po ubiegłym roku, naznaczonym sytuacją pande-
miczną, bieżący powitał nas nowymi przeszkodami, związanymi z wojną 
na Ukrainie. Nasze miejsce spotkań, świetlica w Domu Kultury w Targo-
wisku, stało się miejscem pobytu uchodźców z Ukrainy. Udało nam się 
znaleźć pomieszczenie zastępcze, gdzie jednak nie wszystkie zaplanowane 
aktywności mogliśmy realizować. Postanowiliśmy natomiast włączyć 
do programu działania na rzecz Gościu z Ukrainy, aby dać im trochę rado-
ści i uśmiechu w ich smutnym losie. Urząd Gminy dostarczył im żywność, 
środki czystości itp. Natomiast mieszkańcy wsi starali się pomóc w zaspo-
kojeniu innych, indywidualnych potrzeb, a także wyposażyli dzieci za-
bawki, rowery, piłki. Członkowie Klubu często odwiedzali uchodźców, aby 
porozmawiać i rozpoznać ich potrzeby. 

Zbliżające się Święta Wielkanocne dały sposobność do zorganizowa-
nia wyjazdu do Krakowa - zarówno dla seniorów z Klubu, jak i zaproszo-
nych osób z Ukrainy. Zgłosiło się wiele osób, a większość z nich jeszcze 
nigdy nie była w Krakowie. Celem był Rynek Główny, Bazylika Mariacka, 
Muzeum Sztuki w Sukiennicach i przyległe uliczki. Jedną z atrakcji był 
Kiermasz Świąteczny na płycie Rynku. 

Wczesną wiosną udaliśmy się do pobliskich Niepołomic, do Obserwatorium 
Astronomicznego, zabierając również grupę Ukraińców. Wysłuchaliśmy 
prelekcję i obejrzeliśmy film oraz zobaczyliśmy obraz nieba. Zwiedzaliśmy 
też Zamek i zapoznaliśmy się z wystawą historyczną na krużgankach 
oraz odbyliśmy spacer po rynku i okolicach.

W czerwcu rodziny uchodźców zamieszkujących w świetlicy opuściły Tar-
gowisko. Tu pozwolę sobie na osobistą refleksję- żegnaliśmy się uściskami, 
wszyscy ze łzami w oczach - oni i my. W Targowisku pozostało kilka rodzin 
ukraińskich u miejscowych mieszkańców. Informowaliśmy ich o wszystkich 
naszych wyjazdach, a oni chętnie spędzali z nami czas- ku obopólne-
mu zadowoleniu.

Pozwolę sobie wymienić jeszcze kilka szlaków turystycznych, które prze-
tarli w tym roku seniorzy z Targowiska.

W lipcu udaliśmy się do Jędrzejowa i Miechowa. Jędrzejów to miejsce, 
gdzie znajduje się najstarsze w Polsce Opactwo Cystersów i słynne w świe-
cie Muzeum Zegarów im. Przypkowskich. 

Obejrzeliśmy tam liczne eksponaty, począwszy od zegarów słonecznych, 
których wybitnym znawcą był Tadeusz Przypkowski. Warto dodać, że 
Przypkowski jako kolekcjoner nabywał zegary i wszystkie przyrządy 
astronomiczne do mierzenia czasu, aż do chwil współczesnych. Swoją 
rodową kolekcję gromadzoną przez wieki, wraz z własnym domem przy 
rynku w Jędrzejowie, podarował u schyłku życia państwu. 

Kolejnym wyjazdem była wycieczka „szlakiem małopolskich miasteczek”. 
Odwiedziliśmy Bobową, znaną z pięknych koronek klockowych, Ciężko-
wice z rezerwatem Skamieniałe Miasto, Kaśną Dolną, Jastrzębią, Lusławice 
i Zakliczyn. 

Szczególnie podobał nam się Dworek Paderewskiego, w Kąśnej i otacza-
jący go piękny park oraz ławeczka Paderewskiego na ciężkowickim rynku, 
gdzie wysłuchaliśmy utworu wielkiego kompozytora. Całodniowa wy-
cieczka pełna była wrażeń, dzięki przewodnikowi PTTK i jego opowieściom 
o ciekawych wydarzeniach i postaciach związanych z tą ziemią.

Ostatnim celem był Ołtarz Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie. 
Przygotowując się wcześniej, poznaliśmy wojenne losy Ołtarza. Ciekawe 
i dramatyczne. Pierwsze próby ratowania rozpoczęły się w ostatnich 

dniach sierpnia 1939 roku Rozmontowano figury oraz obudowę, zapa-
kowano nocami do skrzyń i wywieziono nad Wisłę, gdzie czekały galery. 
29 sierpnia 1939 roku Ołtarz popłynął do Sandomierza. Niestety Niemcy 
znaleźli Ołtarz i kilka miesięcy później wywieźli go do Berlina a następnie 
ukryli w Norymberdze. Od maja 1945 roku osoby odpowiedzialne za rewin-
dykację dzieł sztuki nie ustawały w interwencjach o zwrot wywiezionych 
eksponatów u najwyższych władz ówczesnych państw. Najważniejszy był 
Ołtarz. Zgodę na pakowanie uzyskano w grudniu 1945 roku. 107 skrzyń 
załadowano do 25 wagonów. 30 kwietnia 1946 roku pociąg z bezcennym 
ładunkiem wjechał do Krakowa.

Obecnie po kolejnej renowacji odwiedza się Ołtarz do godziny 12:00, 
wchodząc bocznym wejściem.

W tym samym dniu zwiedziliśmy także Opactwo Cystersów w Mogile. 
Klasztor z 1222 roku (obecnie Bazylika) z Kaplicą Cudownego Krzy-
ża oraz nowo otwarte na 800-lecie opactwa Muzeum Kultury i Duchowo-
ści Cystersów. Tak blisko, a większość obecnych nigdy jeszcze w Mogile nie 
była. Naszym gościom z Ukrainy również wyjazd się bardzo podobał.

Każdy wyjazd dla osób w wieku senioralnym jest wręcz wydarzeniem, po-
zwala oderwać się od codzienności. Spotykamy się z rówieśnikami, prowa-
dzimy rozmowy towarzyskie, omawiamy podobne problemy zdrowotne. 
Równocześnie poznajemy piękne krajobrazy, ciekawe zabytki i związane 
z nimi historie. Jesteśmy wszyscy zachwyceni.

Wycieczki seniorów mają swoje nieśpieszne tempo. Zamówiony przewod-
nik wie, kogo oprowadza, a my mamy zawsze szczegółowo zaplanowane 
wszystkie trasy i obiekty do zwiedzania.

Anna Wójtowicz

12



SAMODZIELNOŚĆ  Listopad-Grudzień 2022

KULTURA

XII Mini Playback Show

20 października w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj było naprawdę 
gorąco, głośno, kolorowo i zabawnie, a to za sprawą organizowanego już 
po raz XII konkursu Mini Playback Show, finansowanego ze środków Po-
wiatu Wielickiego.

W tym wydarzeniu uczestnicy i terapeuci Środowiskowych Do-
mów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przebierają się 
za swoich ulubionych piosenkarzy i śpiewają z playbacku ich piosenki. 
Tego dnia wszystko wydaje się takie łatwe i piękne, lecz należy zaznaczyć, 
że przygotowania do ów konkursu to nie lada wyzwanie. Pierwsze próby 
zaczynają się kilka miesięcy przed planowanym wydarzeniem, wówczas 
wybierany jest odpowiedni repertuar oraz osoby biorące udział w przed-
sięwzięciu. Następnie tworzony jest scenariusz do występu, charakteryza-
cja i aranżacja sceny. Niejednokrotnie próby dają się we znaki, ale my się 
nie poddajemy. Konkurs podzielony jest na kategorie zespół (max. 5 osób) 
oraz występ solowy, taka sama zasada dotyczy terapeutów biorących udział 
w konkursie. W dniu konkursu towarzyszą nam takie uczucia jak lęk, wstyd, 
obawy, które staramy się przełamać i co najważniejsze przełamujemy je! 
W naszej pracy ważne jest, aby być otwartym na różne możliwości, dystans 
do siebie to nasze drugie imię. Praca terapeutyczna zostaje odzwiercie-
dlona na scenie, nie ma ku temu wątpliwości. Mini Playback Show kończy 
się radością i szczęściem. W tym roku w konkursie uczestniczyło 8 ośrod-
ków wspierających osoby niepełnosprawne: ŚDS Rdzawa, Muchówka, 
Zagórzany, Niepołomice, Tomaszkowice, Brzezie, Kraków - Przystanek 
Betlejem oraz WTZ w Łapanowie. 

Serdecznie dziękujemy za przybycie i przy tej okazji pragniemy pogratu-
lować wszystkim zwycięzcom. Jury w składzie Janina Pucharska -prezes 
Stowarzyszenia „Dobro Dziecka”, Magdalena Godzic-El Hossein - Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Kłaju, oraz Ilona Włodarz pracownik 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce wytypowało nastę-
pujące utwory. W kategorii solo uczestnicy: I miejsce „Bailamos” - Enrique 
Iglesias - ŚDS Brzezie, II miejsce „Dom” - Cleo-ŚDS Niepołomice, III miejsce 
„Baju, baj proszę pana” - Anna Jantar - ŚDS w Rdzawie. W kategorii zespo-
łów uczestnicy: I miejsce „Jeden taniec, jedna noc” - Miły Pan and Defis and 
Topky - WTZ w Łapanowie, II miejsce „Jeszcze raz” - Defis and Miły Pan and 
Borowski, III miejsce „Cotton Eye Joe” - Red Nex - ŚDS Brzezie. Zwycięzca-
mi w kategorii terapeutów były osoby z ŚDS z Brzezia, Niepołomic, Rdzawy 
oraz Krakowa - Przystanek Betlejem.

Kamila Bączkowska

Brzeziańskie skarby, czyli spacer 
historyczny "Od Krzemionek 

do Pięciolipek"

W piątkowe południe 21 października grupa ponad pięćdziesięciu osób 
zgłębiała tajemnice Brzezia podczas spaceru historycznego noszące-
go tytuł "Od Krzemionek do Pięciolipek" zorganizowanego przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w Kłaju. 

Przewodnikami w tej historycznej podróży byli członkowie Regionalne-
go Koła Historycznego "Zadora", którzy zdradzili uczestnikom spaceru róż-
ne, mało znane fakty, opowieści i legendy. Trasa spaceru o długości ok. 
1,5 km. wiodła przez część Brzezia rozpościerającą się od pól zwanych 
"Krzemionkami", leżących w zachodniej części wsi, aż do alei dworskiej 
prowadzącej do miejsca zwanego "Pięciolipkami".

Zwiedzanie rozpoczęło się od cmentarza. Uczestnicy spaceru mieli okazję 
zobaczyć najstarsze groby z XIX wieku, w tym zachowany do dzisiaj grób 
ks. Wołczyka – dawnego proboszcza brzeziańskiej parafii, Pawła Libi-
szewskiego – dawnego właściciela pobliskich Szczytnik, groby dawnych 
właścicieli Zborczyc i wiele innych. Odwiedzili także kwaterę wojskową 
z I wojny światowej, gdzie spoczywają żołnierze armii rosyjskiej i austro – 
węgierskiej, a także groby byłych wójtów i sołtysów pobliskich miejscowo-
ści, którzy także są pochowani na brzeziańskim cmentarzu.

Następnie trasa spaceru wiodła obok plebani i wikarówki do kościoła para-
fialnego, gdzie można było podziwiać obrazy, rzeźby, malowidła naścienne, 
witraże oraz bogate wyposażenie świątyni. Kilka ciekawostek odsłoniło też 
przed spacerowiczami otoczenie kościoła ze stuletnią kładką, podstawą 
latarni umarłych oraz mauzoleum rodziny Żeleńskich. 

Kolejnym etapem zwiedzania były dawne zabudowania folwarczne, daw-
na szkoła, w której obecnie mieści się Dom Kultury, stary ariański kopiec, 
Kapliczka Matki Bożej oraz wspomniane na początku Pięciolipki. Spacer 
zakończył się na drodze prowadzącej w kierunku Grodkowic. Zwiedzający 
obejrzeli wspaniałe krajobrazy i miejsca, gdzie historia splata się z dniem 
dzisiejszym.

Podczas spaceru można było wziąć bezpłatny folder zawierający szcze-
gółowe opisy trasy i odwiedzanych miejsc. Jest on bogato ilustrowany 
i zawiera ok. 130 fotografii.

- Mieszkam tu od dziecka, ale nie wiedziałam, że mamy tutaj tyle skarbów - 
stwierdziła jedna z uczestniczek spaceru. - Cieszę się, że zdecydowałam się 
tu dzisiaj przyjść. Myślę, że powtórzę ten spacer z moimi wnukami. Będziemy 
czytać opisy z folderu.

Spacer stanowi część projektu "Brzezie – mikro historie z przeszłości" dofi-
nansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach 
programu  "Patriotyzm Jutra" realizowanego ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Facebook: Brzezie – mikro historie z przeszłości
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W Bibliotece w Brzeziu  
można zobaczyć wystawę pt. „Dawne 
Brzezie w obiektywie mieszkańców”

Zapraszamy do Filii bibliotecznej w Brzeziu, gdzie można obejrzeć wy-
stawę zdjęć zatytułowaną „Dawne Brzezie w obiektywie mieszkańców”. 
Ekspozycja została otwarta w dniu naszego święta narodowego 11 
listopada, a jej odsłonięcia dokonał wójt Gminy Kłaj Pan Zbigniew Strą-
czek. Wystawa dokumentuje zmieniającą się przestrzeń, miejsca, ludzi, 
zdarzenia. Najstarsze zdjęcia pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. 
Fotografia nie była wówczas powszechnym sposobem zapisu rzeczy-
wistości, a jednak mimo to udało się zgromadzić sporą liczbę zdjęć. 
Niektóre z nich chwytają oglądających za serce, inne wywołują zadumę 
i ciekawość.

- Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli przed nami prywatne 
rodzinne albumy - mówi Beata Motoła - koordynator ekspozycji.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu „Brzezie - mi-
kro historie z przeszłości” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Kłaju z ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” 
dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Wcześniej w ramach tego samego projektu biblioteka zorganizowała już  
grę terenową „Tropem Arian”, w której uczestniczyła młodzież ze Szko-
ły Podstawowej w Brzeziu oraz spacer historyczny „Od Krzemionek 
do Pięciolipek”. Na jego potrzeby z pomocą członków Regionalne-
go Koła Historycznego „Zadora” został przygotowany bezpłatny folder 
z opisami odwiedzanych miejsc.

Opisywana wystawa jest ostatnim etapem projektu.

Małgorzata Balik

Dzień Św. Jana z Kęt świętem 
środowiska oświaty

20 października odbyła się uroczystość poświęcona integracji środowi-
ska oświatowego Gminy Kłaj. Dzień Świętego Jana Kantego jest dniem 
szczególnym dla wszystkich pracowników oświaty. Jest to doskona-
ła okazja, aby podziękować nauczającym – tym aktywnym zawodowo, jak 
również emerytowanym, za trud i poświecenie w przekazywaniu wiedzy 
dzieciom oraz młodzieży. Tegoroczne uroczystości tradycyjnie rozpo-
częto Mszą Święta odprawioną przez Księdza Kanonika Jana Bierowca – 
Proboszcza Parafii w Kłaju.

Natomiast na część artystyczno – integracyjną do Urzędu Gminy w Kła-
ju zaprosił gospodarz Gminy – Zbigniew Strączek. Licznie zebrane gro-
no pedagogiczne ciepłymi słowami uznania i podziękowań za pełnienie 
niełatwego zadania, jakim jest kształcenie młodego pokolenia, przywitał 
Sekretarz Gminy – Zbigniew Fic. Po ciepłym poczęstunku odbyła się 
nauczycielska biesiada. Zabawnymi konkursami i łamigłówkami bawi-
ła instruktor Gminnego Centrum Kultury – Kamila Klimczak, a przy tym 
śmiechu było co niemiara.

Oliwia Golarz 

fot. Małgorzata Balik
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Iście mikołajkowy zawrót głowy w GCK

W dniu 29 listopada 2022 r. w GMINNYM CENTRUM KYLTURY w KŁAJU została zorganizowana Zabawa Andrzejkowa. Nie zabrakło typowych 
wróżb jak lanie wosku, przekładanie butów czy szukanie imienia ukochanej osoby na kartonowym sercu. Dzieciom bardzo spodobały się wróżby 
w zamkniętych tajemniczo kopertach czy z użyciem koła fortuny. Śmiechu i zabawy było co niemiara! Impreza zakończyła się rozbijaniem piniaty 
w kształcie złotego klucza oraz wróżeniem rozgrzanym woskiem.

Z kolei okres Mikołajkowy w GCK-u także był bardzo twórczy i intensywny. Na warsztatach plastycznych we wszystkich pracowniach: dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów, oprócz wytwarzania tematycznych, świątecznych ozdób (bombki i zawieszki na choinkę, kartki świąteczne, świąteczne wianki czy 
stroiki) było wspólne ozdabianie aromatycznych pierników. Nie zabrakło także zabaw animacyjnych w klimacie mikołajkowym. W pracowni Scrapbo-
okingu wykańczaliśmy albumy oraz kartki świąteczne. Z kolei na zajęciach z Zumby for Kids i Zumby Fitness także był iście mikołajkowy zawrót głowy! 
Uczestnicy zajęć przygotowali ciekawe przebrania oraz nakrycia głowy, aby jeszcze bardziej wprawić się w świąteczny nastrój! Zima w GCK-u jest super!

Kamila Klimczak
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„Legenda Białego Orła”

10 listopada w szkole w Targowisku obchodziliśmy Święto Odzyska-

nia Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawio-

ną w kaplicy przez księdza Krzysztofa Barana. 

Następnie uczniowie ze sztandarem, nauczyciele, zaproszeni goście 

przeszli pod Pomnik Niepodległości. Tam odśpiewano Hymn Państwowy, 

odczytano Apel Poległych i złożono kwiaty. Potem pochód skierował 

się do Szkoły w Targowisku, gdzie uczniowie klas ósmych pod opieką 

wychowawców przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „Legenda Bia-

łego Orła”. W czasie przedstawienia uczniowie metaforycznie ukazali losy 

naszego państwa. Trzy czarne smoki- zaborcy zaatakowały Białego Orła, 

który nie mógł wzbić się do nieba. Po zakończeniu akademii odbył się 

krótki quiz - uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące przedstawienia. 

Następnie każda klasa oraz nauczyciele zaprezentowali wybraną przez sie-

bie pieśń patriotyczną. 

Na koniec głos zabrała pani Patrycja Winzer, dyrektor Szkoły w Targowisku. 

Przypomniała słowa wiersza Marka Grechuty: „Masz obronić co najlepsze, by 

służyło Polsce jeszcze, liczy na twą pomoc dziś Ojczyzna twa”.

Bardzo dziękujemy za udział przybyłym Gościom: panu radnemu Sylwe-

strowi Śmiałkowi, panu Mieczysławowi Piwowarowi, sołtysowi wsi Targo-

wisko oraz paniom ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko. 

Małgorzata Bolek

V Przegląd Pieśni Patriotycznych 
w Kłaju

Polskie pieśni patriotyczne to skarby naszej narodowej kultury. Są 

świadectwem historii i zapisem losów naszego narodu. Przedstawiają 

treści o szczególnym znaczeniu i każda z nich ma swoje bogate dzieje. 

Powstawały pod wpływem wielkich emocji oraz uczuć i towarzyszyły Po-

lakom w najtrudniejszych momentach historii. Teraz są wyrazem dumy 

oraz więzi z tymi, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny.

13 listopada w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju rozbrzmiały 

najpiękniejsze pieśni patriotyczne. Tego niedzielnego popołudnia odbył 

się V Przegląd Pieśni Patriotycznych w Kłaju. Ciepłymi słowami przybyłych 

na to wydarzenie przywitała Krystyna Gierat.

Występy chórów poprzedził występ młodych, utalentowanych tancerzy 

z grupy „Dance and Fun” przygotowanych artystycznie przez Ewę Lipińską 

– Glicę. Tancerze w barwach narodowych zachwycili swoim występem 

licznie zgromadzoną widownię, za co nagrodzeni zostali gromkimi brawa-

mi. Część oficjalna koncertu rozpoczęła się odśpiewaniem w podniosłej 

atmosferze czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.

Na kłajowskiej scenie wystąpiło 5 rozśpiewanych chórów:

- „Camerata” z Wieliczki pod batutą dyrygent Izabeli Szoty,

- Bocheński Chór Kameralny „Salt Singers” pod batutą dyrygenta Macie-

ja Kozłowskiego,

- Męski Chór „Totus Tuus” z Podłęża pod batutą i przy akompaniamencie 

muzycznym Krzysztofa Lebiesta,

- Miejski Chór „Cantata” z Niepołomic pod batutą dyrygent Moni-

ki Bachowskiej,

- Gminny Chór „Gaudium” z Kłaja pod batutą Renaty Kamody i przy akom-

paniamencie muzycznym Marii Arkusz.

Występom towarzyszyło mnóstwo emocji. Wśród szesnastu utworów zna-

lazły się i takie radosne, skoczne oraz podniosłe i nostalgiczne… ale wszyst-

kie budzące dumę z bycia Polakiem. W ramach podziękowania za udział 

w wydarzeniu chóry nagrodzone zostały nie tylko głośnymi brawami, 

ale również pamiątkowymi statuetkami. Na zakończenie tego wyjątko-

wego wydarzenia, zaśpiewać mógł każdy. Podczas wspólnego śpiewa-

nia rozbrzmiały znane i lubiane: „Polskie kwiaty”, „Serce w plecaku”, „Pałacyk 

Michla” oraz „Rota”.

„Serdecznie dziękuję wszystkim artystom, za udział w V Przeglądzie Pie-

śni Patriotycznych. Wasze zaangażowanie oraz poświęcony czas w liczne 

próby stanowią świadectwo miłości do Polski i są godne naśladowania. 

Swoimi wzruszającymi występami nie tylko zachwycili Państwo widownie, ale 

również dali najpiękniejszą lekcję historii i patriotyzmu” – podsumowała wy-

darzenie Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj – Krystyna Gierat.
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Gorące podziękowania należą się prowadzącym: Dorocie Kosmowskiej, 

Ewie Lipińskiej – Glica oraz Marcinowi Kowalczykowi. Słowa wdzięcz-

ności należą się również sponsorom wydarzenia, którymi byli: Przed-

siębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” SA, 

Spółdzielnia Handlowo – Usługowa „Delikatesy Centrum” w Kłaju oraz Ma-

łopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kłaj. 

Oliwia Golarz
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Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 1918 roku to data bliska sercu każdego Polaka. To dzień, w którym po 123 latach pozbawienia suwerenności i wolności Polska uwolni-
ła się spod ucisku zaborców.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości co roku obchodzone są w Brzeziu. Tradycyjnie tegoroczne uroczystości rozpoczęto Nabożeństwem 
w kościele parafialnym pw. Przemienia Pańskiego, które odprawił Ksiądz Proboszcz Piotr Grzesik.

Po Mszy Świętej, do refleksji nad losami naszej Ojczyzny skłonił Gminny Chór „Gaudium”. Grupa chórzystów pod batutą Renaty Kamody i przy akom-
paniamencie muzycznym Marii Arkusz wprowadziła zgromadzonych w stan zadumy. Chór zachwycił pieśniami tj. „Polonez – Pożegnanie Ojczyzny”, 
„Deszcz jesienny”, „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” oraz „Dla Niepodległej szli”.

Po koncercie zebrani w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie wspólnie odśpiewano Hymn Polski. Aby 
oddać hołd bohaterom, którzy w walce o wolność Polski oddali życie, delegacje przedstawicieli władz samorządowych, placówek oświatowych, sołtysów, 
policji oraz organizacji pozarządowych złożyły wiązani kwiatów.

Aby podtrzymać ducha patriotyzmu, po części oficjalnej, organizatorzy zaprosili zebranych gości na poczęstunek i spotkanie pokoleń do Domu Kultury. 
Na wydarzenie zaprosili: Wójt Gminy Kłaj, Dyrekcja oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzeziu, UKS „Smyk” Brzezie oraz Rada Sołecka i Sołtys Brzezia.

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.
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Dzień Niepodległości w Szkole 
Podstawowej w Brzeziu

11 listopada obchodziliśmy 104 rocznicę Odzyskania Niepodległo-
ści przez Polskę. Szkoła Podstawowa w Brzeziu również postanowi-
ła uczcić ten dzień. Uroczystości rozpoczęły się od powitania wszystkich, 
następnie został wprowadzony poczet sztandarowy i o godz. 11.11 
został zaśpiewany Hymn Narodowy. 

Klasa siódma i ósma przygotowała dla nas piękny występ, w którym 
wspominaliśmy wydarzenia tamtych lat. Mogliśmy zobaczyć animację 
przedstawiającą w skrócie historię Polski. Szczególne brawa należą się 
Julii Więsek uczennicy ósmej klasy oraz Amelii Jastrzębskiej uczennicy 
drugiej klasy, które wykazały się odwagą i zdecydowały się na zaśpiewanie 
dwóch piosenek: „Jest takie miejsce, jest taki kraj” oraz „Pytasz mnie”. Nasze 
obchody zakończyły się wspólnym śpiewem pieśni „Rota”. Na koniec wyko-
naliśmy pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczniów biorących udział w tym 
ważnym dniu, jakim jest 11 listopada – Dzień Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

Karolina Kukiełka

Zabawa andrzejkowa w Szkole 
Podstawowej w Brzeziu

24 listopada w Szkole Podstawowej w Brzeziu odbyła się zabawa an-
drzejkowa zorganizowana przez nasz Samorząd Uczniowski. Dzieci mo-
gły się przebrać, co sprawiło im największą przyjemność. 

Uczniowie przebrali się w postacie z bajek, zwierzątka, piłkarzy, oczywiście 
nie zabrakło również służb mundurowych. Uczestnicy zabawy mieli moż-
liwość brania udziału we wróżbach i w innych andrzejkowych zabawach. 
Dzieci zostały również poczęstowane batonikiem i napojem, które zostały 
przygotowane przez Rady Rodziców. Bardzo dziękujemy Samorządo-
wi Uczniowskiemu, który wspaniale przygotował tę zabawę i rodzicom 
za zapewnienie słodkiego poczęstunku.  

Karolina Kukiełka

Andrzejki w Przedszkolu 
w Grodkowicach

29 października w naszym przedszkolu odbyły się tradycyjne Andrzejki. 
Nie zabrakło więc wróżb poświęconych zagadnieniom związanym 
przede wszystkim z poznaniem przyszłości. Dzięki nim przedszkola-
ki dowiedziały, kto pierwszy stanie na ślubnym kobiercu, jaki zawód 
będą wykonywać, a także jakie będzie ich życie - słodkie, pełne miłości, 
a może bogate? 

Pomiędzy wróżbami odbywały się pląsy do ulubionych muzycznych 
przebojów. Zwieńczeniem zabawy andrzejkowej było wróżenie z wosku. 
Dzieci interpretowały w przeróżny sposób uzyskany efekt – najbardziej 
podobała nam się wizja Juliusza – tajemnicza wyspa… - dziecięca wy-
obraźnia jest fascynująca! 

O pyszny poczęstunek po skończonej zabawie zadbali troskliwi rodzice 
przedszkolaków. Dziękujemy. Czekamy z niecierpliwością na spełnienie 
andrzejkowych wróżb.

Justyna Trzaskalska

Przedszkolaki z Targowiska  
dbają o Seniorów

„Warto się o innych troszczyć,

bo to niesie moc radości...”

Seniorzy mają okazje do świętowania kilka razy w roku, bowiem 1 

października jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 14 listopa-

da Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października Europejski Dzień 

Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel - kształtować społeczne 

postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mają-

ce na celu zapewnienie im godnego życia. 

14 listopada przedszkolaki uczestniczyły w Światowym Dniu Seniora- 

była to doskonała okazja do rozbudzania wśród dzieci wartości takich 

jak: pomaganie, cierpliwość, szacunek i miłość. Rozmawialiśmy o tym 

kto to jest senior oraz w jaki sposób możemy pomóc osobom starszym. 

Ponadto do naszego przedszkola zaprosiliśmy przedstawicielki Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku w Kłaju: Panią Annę Wójtowicz oraz Reginę Garlewicz, 

które przybliżyły dzieciom zadania uniwersytetu. Ponadto Panie przeczy-

tały dzieciom wartościową bajkę „Kubuś Puchatek okazuje życzliwość” 

oraz poprowadziły rozmowę na temat jej treści. W ramach projektu „Ma-
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giczna Moc bajek” i zorganizowanej akcji „Herbatka dla seniora” dzieci ob-

darowały seniorów herbatkami. Niespodzianka wywołała uśmiech i miłe 

zaskoczenie. Warto nieść radość. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym 

pozwalają seniorom przeżywać drugą młodość. Dzieci natomiast uczą się 

szacunku do osób starszych. Dzień Seniora to doskonały powód, aby pa-

miętać na co dzień o ludziach starszych, przyjaciołach, członkach rodziny. 

Czasem wystarczy po prostu z nimi być, poświęcić im trochę czasu, wysłu-

chać. Pamiętajmy nie tylko o naszych bliskich. Z pewnością wizyta przed-

szkolaków sprawiła wiele radości i poczucie, że Seniorzy odgrywają ważną 

rolę w społeczeństwie i zawsze pamięta się o nich.

Gorące podziękowania składamy Paniom za odwiedzenie naszego przed-

szkola, poświęcenie nam czasu, wspaniałą rozmowę z dziećmi oraz co naj-

piękniejsze podarowanie wielu wartościowych książek, które zagościły już 

w biblioteczce przedszkola.

Jolanta Całka

Zakończenie akcji „Podaj 
mydło - My wyślemy je do Afryki” 

w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju

Zakończyliśmy pierwszą w tym roku szkolnym zbiórkę w ramach 
wolontariatu „Podaj mydło – My wyślemy je do Afryki”. Udało nam się 
zebrać 100 kostek mydła. Mydła zostaną wysłane do Fundacji Pomocy 
Humanitarnej Redemptoris Missio, które trafi do lekarzy w Afryce, wal-
czących z epidemią COVID-19. Wszystkim, którzy uczestniczyli w zbiórce 
serdecznie dziękujemy.

Koordynator wolontariatu Anna Chwastek

Światowy Dzień Drzewa  
w Przedszkolu w Kłaju 

W Dniu Drzewa dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju uczest-
niczyły w zabawach i grach dydaktycznych, wykorzystując w praktyce 
wiedzę zdobytą podczas wycieczki do lasu w Kamionnej oraz filmu „Ta-
jemnice drzew” i własnych doświadczeń.

W ogrodzie przedszkolnym Supersmyki przytulały drzewa, zaśpiewały 
im 100 lat i odbijały ich korę techniką frottage’u. Następnie wykonały 
wspólnie duże drzewo, które w nietypowy sposób zmieniało swój wygląd 
wśród spadających jesiennych liści. Obchodząc Święto Drzewa, dzieci od-
kryły znaczenie drzew dla przyrody, zwierząt i ludzi, rozwinęły kreatywność 
i wzmocniły więzi w grupie.

Krystyna Jędrzejczyk

Dzień kredki w Przedszkolu w Kłaju 

22 listopada 2022 r. Supersmyki z Przedszkola Samorządowego w Kła-
ju obchodziły Dzień Kredki. Na podstawie filmu dzieci poznały odpo-
wiedź na pytanie, skąd się biorą kredki.

W zabawach plastycznych wykorzystały różnego rodzaju kredki, stosując 
ich prawidłowe nazwy. Tańczyły do piosenki „Kolorowe kredki”. Następnie 
tworzyły swoje magiczne kredki i ozdabiały je według własnych pomysłów. 
W zabawie twórczej „Gdybym miał zaczarowaną kredkę, to…” rozwinęły 
wyobraźnię i kompetencje społeczne. Był to wspaniały, radosny i kolorowy 
dzień.

Krystyna Jędrzejczyk
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Warsztaty z aromaterapii 
w Przedszkolu w Grodkowicach

Do naszego przedszkola  zawitała mama Misia - Ignasia i Tygry-
sa - Juliusza. Pani Emilka przeprowadziła z przedszkolakami warsztaty 
z aromaterapii. W niezwykle ciekawy sposób pomogła dzieciom zgłębić 
tajniki wiedzy i umiejętności związane z olejkami eterycznymi. Pod-
czas spotkania mogliśmy poznać zapachy, o których tylko słyszeliśmy 
(np. już wiemy jak pachnie mirra), oddać się zagadkom węchowym 
(świetnie nam poszło), poznać właściwości olejków naturalnych, a także 
dowiedzieć się, jak je bezpiecznie stosować – słowem –  podstawy aro-
materapii u nas w przedszkolu. Nie zabrakło również praktycznego dzia-
łania – wcieliliśmy się w rolę perfumiarza, tworząc dla naszych pań 
perfumy – każde ze spersonalizowaną intencją (pięknie dziękujemy!). 

Pani Emilka jest z wykształcenia biochemikiem, a także ukończyła kurs 
z zakresu aromaterapii, więc mieliśmy przyjemność spotkać się z profesjo-
nalistką, która o swojej pasji opowiadała bardzo inspirująco, utrzymując 
uwagę dzieci również dzięki starannie przygotowanej prezentacji multi-
medialnej oraz ilustracjom. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Eteryczne nuty, prowa-
dzonej przez Panią Emilkę, która ponadto organizuje warsztaty poświęco-
ne tworzeniu perfum terapeutycznych, a także refleksoterapii połączonej 
z masażem aromaterapeutycznym (indywidualne i grupowe). 

Pani Emilko, bardzo dziękujemy! Zachęcamy gorąco pozostałych rodzi-
ców do odwiedzenia naszego przedszkola, z chęcią posłuchamy o Pań-
stwa pracy i pasjach.

Justyna Trzaskalska

Dzień Patrona Szkoły w Grodkowicach

Szkoła jest miejscem, w którym wspólnie spędzony czas jednoczy 
wszystkich  uczniów. Szkoła to również tradycje i obrzędowość, poczucie 
wspólnoty. A dzieje się tak między innymi za przyczyną obchodzonych 
przez społeczność uczniowską uroczystości. Jedną z nich jest Dzień 
Patrona. Patron szkoły to osoba, której życie i działalność służą poko-
leniom. To autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie dzieciom 
i młodzieży.

Maria Konopnicka była gorącą patriotką, wrażliwą na krzywdę dziecka i każ-
dego człowieka, którego spotkała niesprawiedliwość. To z pewnością pa-
tron szczególny i wyjątkowy. Była  autorką wielu wierszy, które uczniowie 
dobrze znają, zaś nauczycielom kojarzą się one z ich dzieciństwem. 

Tegoroczne obchody planowaliśmy od wielu dni. Starsi i  młodsi uczniowie 
przygotowali interpretacje plastyczne utworów Marii Konopnickiej, które 
mimo upływu czasu nadal są aktualne w swoim przekazie, uczą szacun-
ku do drugiego człowieka, patriotyzmu, ale i bawią nas. Podczas akademii  
każda klasa przygotowała krótką inscenizację wybranego wiersza. Ucznio-
wie klasy 8 natomiast przypomnieli wszystkim kolegom i koleżankom 
najważniejsze wydarzenia z życia i twórczości naszej patronki.

Anna Kokoszka

Smerfy idą do szkoły

5 grudnia do Szkoły Podstawowej w Brzeziu przyjechały smerfy. Odwie-
dziły dzieci z przedszkola i klas I – III by pokazać swój występ przygoto-
wany specjalnie dla nich.

Przedstawienie opowiadało o tym, jak to smerfy również chciały pójść 
do szkoły, ale nie koniecznie wszystkie. Jednak na wysokości zadania stanął 
Papa Smerf i wszystkich do tego namówił. Był z nami Pracuś, Maruda, Osiłek, 
Laluś, Śpioch, Ważniak oraz Smerfetka. Nie zabrakło również Gargamela, 
Klakiera i Hogaty. Gargamel obiecał ślub w zamian za tajemniczą miksturę, 
dzięki której w końcu złapie wszystkie smerfy. Kiedy to okazało się, że Gar-
gamel nie ma zamiaru porzucać swojego kawalerskiego życia Hogata nie 
była zadowolona, ale dzieci które oglądały występ były bardzo zadowolone 
i szczęśliwe, a o to właśnie chodziło wszystkim smerfom. Wszystkiemu się 
przyglądał i komentował nasz narrator, w którego wcieliła się Pani Gertru-
da Rusak. W rolę smerfów wcielili się nauczyciele oraz rodzice. Po przed-
stawieniu do dzieci przyjechał Święty Mikołaj w asyście strażaków, którzy 
nigdy nie zawodzą. Okazało się, że wszystkie dzieci w tym roku były grzecz-
ne. Po zaśpiewaniu piosenki przygotowanej przez dzieci, Święty Mikołaj 
był już gotowy, żeby rozdać każdemu prezent.

Serdeczne podziękowania dla strażaków, którzy jak co roku chętnie biorą 
udział w Mikołajkach oraz dla rodziców, którzy tak chętnie zaangażowali się 
w przedstawienie, brali udział w próbach. Pokazali, że w każdym z nas jest 
trochę dziecka.

Karolina Kukiełka
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Dzień Postaci z Bajek 
w Przedszkolu w Targowisku

Bajki, baśnie zarówno te czytane, jak i oglądane odgrywają ważną rolę 
w życiu dziecka. Dlatego bajkowi bohaterzy doczekali się swojego świę-
ta... Dzień Postaci z Bajek przypada na 5 listopada. Jest to wspaniała ini-
cjatywa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych – bajki bowiem to świetny 
pomysł na wspólną zabawę między pokoleniami.

Święto niesie za sobą nie tylko chęć docenienia bajek, ale i wartości eduka-
cyjne. To dobra okazja, aby rozwijać wyobraźnię i pamięć. Bajki kształtują 
również właściwe postawy moralne. Dlatego też polecamy bajki bez prze-
mocy, takie gdzie dobro wygrywa, a zło zostaje ukarane.

W tym wyjątkowym dniu, w przedszkolu słychać było najbardziej znane 
baśnie i bajki, dzieci rozpoznawały postacie i tytuły bajek, z których 
pochodzą. Opowiadały o swoich ulubionych bajkowych i baśniowych 
bohaterach. Nie zabrakło zabaw, zagadek, interaktywnych gier czy puzzli. 
Określaliśmy również czy dany bohater jest pozytywny, czy negatywny.

Aby zachęcić do czytania, warto przytoczyć cytat Alberta Einsteina: "Jeże-
li chcesz, aby twoje dzieci były inteligentne, czytaj im bajki. Jeżeli chcesz, aby 
były bardziej inteligentne, czytaj im więcej bajek...".

Jolanta Całka

Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka w Przedszkolu w Kłaju

21 listopada 2022 r. Supersmyki z grupy III z Przedszkola Samorządowe-
go w Kłaju obchodziły Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Na pod-
stawie filmu „Konwencja Praw Dziecka” przedszkolaki poznały swoje 
prawa oraz dowiedziały się, że prawa te są chronione przez międzyna-
rodowe instytucje, które dbają o to, aby były przestrzegane w każdym 
miejscu na świecie.

Dzieci współpracując w zespołach, zilustrowały wybrane przez siebie 
prawa i zaprezentowały je na wystawie. Z radością wykonały improwizację 
ruchową do piosenki „Prawa i obowiązki dziecka”.

W ten sposób Supersmyki rozwinęły kompetencje kluczowe, osobiste 
i społeczne w następujących zakresach: rozumienia i tworzenia informa-
cji oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

Krystyna Jędrzejczyk

Dzień Praw Dziecka w Przedszkolu  
w Targowisku

„Dziecko ma prawo do korzystania ze swoich praw, niezależnie od rasy, 

koloru, płci, języka, narodowości, wyznania lub pochodzenia społecz-

nego"- pisał Janusz Korczak - pisarz, pedagog i wychowawca walczył 

o prawa dzieci, o ich dobro i sprawiedliwość, o czym teraz przypomi-

na Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 

Dokładnie 33 lata temu światowi przywódcy podjęli zobowiązanie 

wobec dzieci na świecie, uchwalając Konwencję o prawach dziecka. 18 li-

stopada w grupie Biedronek zrobiło się niebiesko, gdyż to właśnie ten kolor 

łączony jest z uchwaleniem Konwencji o Prawach Dziecka. Dzieci poznały 

„Konwencję o Prawach Dziecka" i wspólnie analizowały poszczególne jej 

zapisy, odbijały umoczone w farbie dłonie na kartce z prawami dziecka, 

kolorowały obrazki przedstawiające prawa jakie im przysługują oraz wy-

konywały plakat na temat ,,Praw dziecka”, rozwiązywały quiz tematyczny. 

Obejrzeliśmy również krótki film ,,O królewnie, która zniosła wszystkie 

prawa”, podjęliśmy dyskusję odnośnie potrzeby istnienia praw. Nie zabra-

kło również literatury - dzieci wysłuchały wiersza ,,O prawach dziecka” au-

torstwa Marcina Brykczyńskiego. Dzieci także omawiały swoje obowiązki. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to święto, o którym warto pamiętać. 

To okazja, aby przypomnieć sobie, że każdemu dziecku, niezależnie od 

jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy wyznania, 

przynależą takie sam prawa – prawa człowieka. Dziecko jako istota dopie-

ro ucząca się, rozwijająca i nabierająca doświadczenia, potrzebuje szcze-

gólnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli. 

Jolanta Całka

Filmik z wydarzenia dostępny na stronie: www.klaj.pl 
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Gminny Konkurs Recytatorski  
,,Małe i Duże Misie” 

w Przedszkolu w Grodkowicach

W piątek 25 listopada 2022 r. o godz. 9.00 odbył się II etap Gminne-
go Konkursu Recytatorskiego dla przedszkoli "Małe i duże Misie" zor-
ganizowany z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przez Szkołę 
Podstawową z  Oddziałami Integracyjnymi w Grodkowicach.  Do udzia-
łu zostały  zaproszone dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli  z tere-
nu gminy Kłaj. Łącznie do udziału w II etapie konkursu przystąpiło 41 
dzieci.  

Celem konkursu było rozwijanie zdolności komunikacyjnych u dzieci, 
uwrażliwienie na poezję, podnoszenie własnej samooceny dziecka, 
wiary we własne możliwości, a także integracja środowisk przedszkolnych 
w Gminie Kłaj. 

Na cześć Pluszowego Misia – wiernego przyjaciela każdego dziecka  
- wybrzmiały recytacje naszych małych artystów.  Publiczność nagradza-
ła brawami każdy występ, a Jury oceniało je biorąc pod uwagę: ogólne wra-
żenie artystyczne, indywidualną interpretację tekstu oraz dykcję i głośność 
wypowiedzi.

W przerwie na obrady jury, dzieci mogły skorzystać ze słodkiego poczę-
stunku, pobawić się na magicznym dywanie, pokolorować misia lub usiąść 
w kąciku konstrukcyjnym. 

Po burzliwych naradach jury ogłosiło wyniki w poszczególnych katego-
riach wiekowych . Laureatami konkursu zostali:

Dzieci 3-4 letnie:
I miejsce: Antonina Rojek - Przedszkole Szarów
II miejsce: Diana Krasnenka - Przedszkole Dąbrowa
III miejsce: Iga Ryś - Przedszkole Grodkowice

Dzieci 5 - letnie:
I miejsce: Zuzanna Konieczna - Przedszkole Targowisko
II miejsce: Jakub Holewa - Przedszkole Dąbrowa
III miejsce: Magdalena Gryźniak - Przedszkole Kłaj

Dzieci 6 - letnie: 
I miejsce: Amelia Wolska - Przedszkole Kłaj
II miejsce: Patrycja Wróbel - Przedszkole Targowisko
III miejsce: Mikołaj Skupień - Przedszkole Kłaj

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słody-
czy, natomiast laureaci nagrody rzeczowe w postaci gier, latawców, kredek.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy! 

Składamy podziękowania rodzicom oraz nauczycielom wychowania przed-
szkolnego, którzy włączyli się w przygotowania do konkursu. 

Organizatorzy:
Bożena Kmiecik
Katarzyna Korbut
Agnieszka Biłos-Łacny

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj

Szkolny projekt w SP Kłaj – 
Ja w Europie 

W bieżącym roku szkolnym wszystkie klasy Szkoły Podstawowej 
w Kłaju realizować będą nasz autorski projekt: Ja w Europie. Realiza-
cja projektu rozpoczęła się od wylosowania przez przedstawicieli klas 
jednego kraju znajdującego się w Europie (nie wybieraliśmy Polski). 
Losami były przygotowane plakaty.

Celem projektu jest przybliżenie uczniom wiedzy na temat krajów znajdują-
cych się w Europie, zdobycie nowych doświadczeń i rozwijanie zaintereso-
wań oraz pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw. 
Dużą wartością projektu ma być również integracja zespołów klasowych 
oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Szkolny charakter projek-
tu pozwoli na integrację środowiska szkolnego. Projekt pozwoli również 
na wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela i ucznia oraz umożliwi naukę 
poprzez zabawę.

Wszystkie zadania projektowe wykonywać będziemy odnosząc się 
do wybranego państwa. Każde zadanie będziemy dokumentować i wsta-
wić w dowolnej formie na grupie Facebookowej szkoły. Zadanie może być 
realizowane przez wszystkich nauczycieli, na każdym przedmiocie. 

Pierwszym zadaniem było poznanie symboli narodowych wylosowane-
go państwa i wykonanie plakatu.

Co nas czeka w projekcie? Jakie zadania stoją jeszcze przed Nami?

• TO WARTO ZOBACZYĆ… – Co koniecznie trzeba zobaczyć w wybranym 
przez Was państwie?
• EUROPEJSKIE BAJU, BAJU… – Poznajemy bajkę, książkę, słuchowisko lub 
film z wybranego państwa.
• PRZYRODNICZYM SZLAKIEM… – Poznajemy zwierzęta lub rośliny w danym 
państwie.
• EUROPEJSKIE ZABAWY… – W co się bawią dzieci w wybranym przez Was 
kraju?
• RAZ, DWA, TRZY… LICZY (MY)… – Liczymy w innym języku.
• JESTEM SŁAWNY… – Sławni Europejczycy.

Zakończeniem i podsumowaniem projektu będzie DZIEŃ EUROPEJ-
SKI w maju – ogólnoszkolny event dla wszystkich klas, gdzie zaprezentu-
jemy, m.in.:

• SŁOWNICZEK, TO UMIEM I ROZUMIEM… – słownik obrazkowy.
• EUROPEJSKA KUCHNIA… – stworzymy europejski szwedzki stół.
• MUZYCZNE INSPIRACJE… – śpiewamy, tańczymy:)
Życzymy miłej, całorocznej podróży i wielu inspiracji przez cały rok:) Zapra-
szamy do zwiedzania razem z Nami europejskich państw!

Anna Margielewska,

Renata Gister

Monika Moroniewicz

Magdalena Bolsęga
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Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny „Dobro ma moc” 

w Przedszkolu w Kłaju

W Przedszkolu Samorządowym w Kłaju odbył się Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny „Dobro ma moc”, którego celem było: 

- kształtowanie wśród dzieci postaw prospołecznych,
- zachęcanie dzieci do dzielenia się pomocą,
- uczenie właściwego reagowania na krzywdę drugiego człowieka,
- rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci.

Do konkursu zgłosiło się aż 18 przedszkolaków, każdy z nich zaprezentował 
swoje dzieło i został nagrodzony. 

W pierwszym etapie konkursu:

I miejsce: Julia Warchołek 
II miejsce: Jagoda Bąk
III miejsce: Joanna Bolek
wyróżnieni zostali: Wiktor Chmiel i Hanna Bolsęga.

W drugim etapie Ogólnopolskiego Konkursu nagrodzone zostały dwie 
dziewczynki:

I miejsce zdobyła Julia Warchołek, natomiast wyróżniona została Jago-
da Bąk.

Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje dla wszystkich dzieci, 
które wzięły udział w konkursie.

Ewelina Armata

Święty Mikołaj z wizytą 
w Przedszkolu w Szarowie

„Wierzymy, że Ty! O święty Mikołaju Przynosisz Dobro nam.
I mówisz: lubię dzielić się tym, co mam...”

7 grudnia do przedszkola w Szarowie zawitał niezwykły Gość... dzieci od 
samego rana z niecierpliwością wyczekiwały spotkania z Mikołajem. Zanim 
jednak przywitał się z przedszkolakami, wysłał swoje Elfy, aby wspólnie 
z dziećmi pobawiły się przy świątecznych przebojach. Przedszkolaki w po-
dzięce za pamięć o nich i wspaniałe prezenty recytowały wiersz oraz śpie-
wały przygotowane piosenki.

Dziękujemy Mikołaju za dzień pełen radości!

Wychowawcy grup

Jedna z najbardziej oczekiwanych wizyt 
w roku przez Przedszkolaki z Kłaja

Wizyta Mikołaja w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju to jeden z naj-
bardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. 6 grudnia wszystkie 
dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, 
nadsłuchiwały „mikołajkowych" dzwoneczków. Mikołaj nie zawiódł dzie-
ci i w godzinach przedpołudniowych odwiedził wszystkie przedszkolaki. 

Każda grupa osobno spędziła z Mikołajem kilka niezapomnianych chwil. 
Po zapewnieniach dzieci, że będą starały się zachowywać grzecznie 
w domu i w przedszkolu, Mikołaj obdarował je prezentami. Po wykona-
niu wspólnego zdjęcia dzieci podziękowały i pożegnały Mikołaja. Spotkanie 
z tym niezwykłym Gościem minęło w bardzo miłej atmosferze. Dzieci były 
bardzo zadowolone, dzieliły się wrażeniami, ponownie oglądały prezenty, 
zerkały przez okno z nadzieją, że jeszcze raz zobaczą Mikołaja i pomachają 
mu na pożegnanie.

Anna Wiśniewska

Gminny Turniej Pięknego Czytania

8.11.2022r. po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 
odbyła się kolejna edycja GMINNEGO TURNIEJU PIĘKNEGO CZYTANIA. 
Jak co roku zainteresowanie konkursem było duże. Do turniejowych 
zmagań stanęło 23 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych, kl. 
IV-VI oraz kl. VII, VIII. Po raz pierwszy gościliśmy uczestników w nowej 
hali sportowej. Uczniów i ich opiekunów przywitała pani dyrektor Iwo-
na Marzec.

Tradycyjnie w części pierwszej uczniowie przedstawili tekst przygotowany 
przez siebie. Część druga konkursu poległa na zmierzeniu się z tekstem 
przygotowanym przez organizatorów. 

Zarówno w części pierwszej, jak i drugiej, oceniane były płynność 
czytania i dykcja oraz interpretacja tekstu literackiego. Jury konkurso-
we w składzie pani Ewa Bułat, pani Iwona Sobas, pani Monika Wolak 
i pani Anna Kokoszka, po „burzliwych” obradach wyłoniło laureatów. 

W kategorii kl. IV-VI:
I m – Emilia Tomasik SP Kłaj 
II m – Antoni Szczepanek SP Szarów  
III m – Helena Moskwa SP Kłaj

WYRÓŻNIENIE Nikodem Błażewicz SP Kłaj, Karolina Bartoszek SP Szarów, 
Milena Augustyniak SP Grodkowice oraz Konrad Bartoszek SP Szarów

W kategorii kl. VII-VIII:
I m – Amelia Kwapień SP Szarów
II m – Marcin Bartoszek SP Szarów
III m – Aneta Skiba SP Targowisko

WYRÓŻNIENIE: Nikodem Prochwicz SP Grodkowice, Barbara Leś SP Targo-
wisko, Kinga Świętek SP Kłaj.

Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Iwonie Marzec za wsparcie i pomoc 
przy organizacji konkursu. Wszystkim uczestnikom serdecznie dzięku-
jemy za udział w turnieju, a laureatów zapraszamy do zmagań w etapie 
powiatowym.

Anna Kokoszka
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Spotkanie ze Świętym Mikołajem 
w Przedszkolu w Dąbrowie

Minął właśnie ten wyjątkowy dzień w roku, kiedy oczekiwanie sięga gra-
nic możliwości. Ale wytrzymaliśmy. Przyszedł! Jak zwykle Kochany i bar-
dzo wyczekany. Zapraszamy Cię Święty Mikołaju już za rok.

Renata Kalisz

Andrzejki - magiczny dzień wróżb 
w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju

„Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze…”

30 listopada przedszkolaki obchodziły tradycyjne Andrzejki. Dzie-
ci przyszły do przedszkola przebrane w różnorodne stroje. Od same-
go rana miały dobry humor, z niecierpliwością czekały na wspólne 
wróżby i zabawy. 

Świętowanie rozpoczęło się od lania wosku przez duży, magiczny klucz. 
Potem były tańce z kolorowymi balonami, wróżby z pantoflami, serca-
mi i obrazkami. Dzieci ucztowały również przy wspólnym stole, częstując 
się pysznościami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Magiczny dzień 
wróżb dostarczył wszystkim mnóstwo przeżyć, wyśmienitej zabawy, 
uśmiechu i radości.

Barbara Możdżeń

„Odblaskowa Szkoła” w Targowisku

Nasza szkoła wzięła udział w XII edycji Małopolskiej Akcji Konkursowej 
„Odblaskowa Szkoła”. W związku z tym podjęto wiele działań, dzięki któ-
rym wzrosła świadomość w zakresie właściwych zachowań pieszych 
oraz konieczności noszenia odblasków. 

W ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” zorganizowano następujące konkur-
sy, działania: 

- Szkolne konkursy:

a) wiedzy o ruchu drogowym: 
Nagrody otrzymali: 
I miejsce – Dominika Biernat – klasa 5
II miejsce – Dawid Piwowar – klasa 6
III miejsce – Wiktoria Majewska – klasa 8 

b) plastyczny: W kasku jestem bezpieczny 
Nagrody otrzymali: 
I miejsce – Gabriela Iżyk – klasa 5
II miejsce – Karol Iżyk – klasa 1, Kacper Janik – klasa 2
III miejsce – Patryk Świętek  – klasa 5, Anastazja Kmiecik – klasa 2

c) techniczny: Odblaskowy breloczek
Nagrody otrzymali: 
I miejsce – Gabriela Korbut – klasa 5
II miejsce – Milena Duras – klasa 4, Maja Krzeczowska – klasa 5
III miejsce – Marcel Gądek  – klasa 1, Amelia Strach – klasa 8

- Odblaskowe gazetki:
W ramach działań konkursowych „Odblaskowa Szkoła” uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Targowisku przygotowali gazetki zachęcające do nosze-
nia kamizelek i elementów odblaskowych. Zdobiły one szkolne i klasowe 
korytarze.

- Odblaskowy marsz:
Uczniowie klas II i III przeszli ulicami Targowiska w Odblaskowym 
marszu. Ubrani w kamizelki zachęcali mieszkańców, w tym Senio-
rów do noszenia odblasków. Każdy przechodzień otrzymywał wykonane 
przez uczniów kolorowe ulotki zachęcające do noszenia odblasków. Dzie-
ci umieszczały symboliczne znaczki również w skrzynkach pocztowych. 
Działanie to podejmowane w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” jest 
dla naszych uczniów ważną lekcją na temat bezpieczeństwa na drodze. 

- Odbyły się akcje promujące noszenie odblasków wśród Seniorów:
a) Prezentacje multimedialne: 
14 października uczniowie klas ósmych przedstawili prezentacje eme-
rytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły, w których ukazali, jak 
kluczowe dla zachowania na drodze jest noszenie odblasków. 

b) Z odblaskiem w drodze na różaniec: 

14 października uczennice klas VIII A udały się do kościoła parafialne-
go w Łężkowicach. Głównym celem wyjścia było promowanie bezpie-
czeństwa na drodze i konieczności noszenia odblasków wśród Seniorów. 
Dziewczęta zachęcały do noszenia odblasków wieczorową porą, w jesienne 
dni, wtedy gdy jest słaba widoczność na drodze, a w szczególności wybie-
rając się na różaniec. Następnie rozdawały elementy odblaskowe Seniorom 
wchodzącym do kościoła. 

- Spotkania z policjantem:
W dniu 4 października pracownicy Komisariatu Policji w Niepołomi-
cach p. Rafał Januszek i Tomasz Suchenko przeprowadzili rozmowy 
z uczniami z klas 1-6. Podczas spotkania zwrócili szczególną uwagę 
na potrzebę dbania o bezpieczeństwo zarówno pieszego, jak i rowerzysty. 
Uczniowie dowiedzieli się, z jakiej odległości są widoczni jeśli posiadają 
kamizelkę odblaskową, która zapewnia bezpieczeństwo. Pod koniec 
spotkania uczniowie dostali od panów policjantów odblask w prezencie. 
Natomiast młodzież z klas 7-8 miała spotkanie w dniu 10 października. 
Podczas rozmowy poruszane były następujące tematy: odpowiedzialność 
karna nieletnich, bezpieczne przemieszczanie się rowerem, motorowerem 
i hulajnogą elektryczną, cyberprzemoc. 

- Rowerem do szkoły:
W dniu 13 października koordynatorzy ds. bezpieczeństwa w szkole 
dokonali przeglądu sprawności rowerów, którymi uczniowie dojeżdżają 
do szkoły. Sprawdzono podstawowe wyposażenie rowerów w hamulec 
oraz światła: z przodu białe, z tyłu czerwone. Skontrolowano 32 rowery. 4 
rowery miały niesprawne tylne hamulce. 15 rowerów posiadało sprawne 
światła. Te pojazdy zostały nagrodzone naklejką z uśmiechniętą buźką. Po-
zostałe 17 rowerów nie posiadały kompletnych świateł. Zostały oznaczone 
naklejką ze smutną minką.

- Nagranie piosenki o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 
Piosenka o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym została nagra-
na przez uczniów pod kierunkiem pani Urszuli Charyckiej- Nazaruk, którą 
wysłuchaliśmy podczas uroczystego apelu.

27 października uczniowie ubrani w kamizelki odblaskowe zgromadzili się 
na apelu – happeningu, podczas którego odbyło się podsumowanie kon-
kursów realizowanych w ramach „Odblaskowej szkoły”. Pani Wicedyrektor – 
Barbara Rybak wręczyła dyplomy i nagrody uczniom, którzy zajęli pierwsze 
miejsca w ww. konkursach.

To, że konkurs dobiegł końca, nie oznacza zakończenia promowa-
nia idei noszenia odblasków. Mając świadomość, iż odblaski naprawdę 
mogą uratować życie, będziemy się starać, aby uczniowie naszej szkoły 
zawsze pamiętali o tym, jak duże znaczenie mają elementy odblaskowe 
podczas poruszania się po zmroku na drodze.

Małgorzata Bolek

25



SAMODZIELNOŚĆ  Listopad-Grudzień 2022

OŚWIATA

Dzień origami w Szkole Podstawowej 
w Grodkowicach 

24 i 25 października w Szkole Podstawowej w Grodkowicach uczniowie 
obchodzili Dzień Origami. 

Uczniowie z klas 3-8 podczas lekcji matematyki wykorzystywali elementy 
japońskiej sztuki składania papieru do złożenia motyla, czyli metodą origa-
mi. Ta technika plastyczna wymaga niezwykłej staranności, precyzji i cier-
pliwości. Efekty końcowe zachwyciły wszystkich.

Joanna Łysek

„Baśń o chłopcu, który strach pokonał” 
w Przedszkolu w Dąbrowie

Po mikołajkowych emocjach dzieci z przedszkola w Dąbrowie cze-
kała kolejna niespodzianka. Przedszkolaki miały możliwość obejrze-
nia spektaklu teatralnego „Baśń o chłopcu, który strach pokonał”. 

Główny bohater baśni - pastuszek Julianek, chłopiec, który bał się wielu rze-
czy, pewnego dnia postanowił udać się do czarownicy aby zdobyć antido-
tum na złe czary, jakie czarownica rzuciła na całe królestwo. Dzięki swojej 
odwadze i woli walki, chłopcu udaje się pokonać swój strach i czarownicę. 
Opowieść pełna zwrotów akcji, świetnej gry aktorskiej oraz nietuzinkowej 
scenografii oczarowała nasze małe przedszkolaki, które oglądały spektakl 
z zapartym tchem. Po zakończeniu przedstawienia mogliśmy obejrzeć 
kulisy całego przedsięwzięcia, o których opowiedział nam pan Piotr Ślęzak. 
Mnóstwo rekwizytów, które nie były widziane z poziomu oglądającego, 
wprawiły w zachwyt niejednego przedszkolaka. 

Bardzo dziękujemy Urzędowi Gminy za sfinansowanie spektaklu.

Kinga Wilk

Śladami Jana Pawła II - 
wycieczka do Niegowici uczniów  

SP w Targowisku 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie oraz grono pedagogiczne Szkoły 
Podstawowej w Targowisku postanowili odejść od tradycyjnej akade-
mii szkolnej. W celu upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II, w dniu 20 
października 2022 r. klasy IV-VIII udały się na wycieczkę do Niegowici. 

Na miejscu, na parkingu obok kościoła powitał nas ksiądz Grzegorz. Na-
stępnie przeszliśmy do Regionalnej Izby Pamięci, gdzie mogliśmy zobaczyć 
liczne eksponaty związane z Karolem Wojtyłą oraz z organizacjami wiejski-
mi kół gospodyń i rad sołeckich. W dalszej części wróciliśmy przed kościół, 
gdzie ksiądz Grzegorz przedstawił nam historię przybycia Karola Wojtyły 
do parafii Niegowić. 

Kolejnym punktem wycieczki była msza święta celebrowana przez księ-
dza Krzysztofa Barana. Po mszy udaliśmy się pod wikarówkę, gdzie czeka-
ło na nas ognisko. Wszyscy uczniowie mogli upiec sobie kiełbaski.

Szymon Stokłosa

Pasowanie na przedszkolaka 
w Szarowie

We wtorek, 25 października odbyło się w naszym przedszko-
lu bardzo ważne wydarzenie - pasowanie na Przedszkolaka naszych 
Maluszków.

Dzieci dzielnie przedstawiły wcześniej przygotowany repertuar, pięknie 
zaśpiewały, zatańczyły a także powiedziały wierszyk. Nie zabrakło również 
uroczystej przysięgi. Na koniec Pan Dyrektor oficjalnie pasował i przywitał 
każdego przedszkolaka. Wszystkie Maluchy były bardzo dzielne! Serdecz-
nie witamy w gronie prawdziwych Przedszkolaków!

Wychowawcy grupy
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Pasowanie 
na Przedszkolaka w Targowisku

„Motylki” z naszego przedszkola mają za sobą bardzo ważną uroczy-
stość. 28 października odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Był 
to szczególny dzień dla dzieci, zwłaszcza tych, które po raz pierwszy we 
wrześniu przekroczyły próg przedszkola. 

To ich pierwszy występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Podczas 
uroczystości „Motylki” zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły 
podczas krótkiego pobytu w przedszkolu. Śpiewały, tańczyły, recytowały 
wiersze. Dzieci złożyły "Uroczystą Przysięgę", a ogromną czerwoną kredką 
dokonał się akt pasowania przez panią Dyrektor. Na pamiątkę każde 
dziecko otrzymało dyplom, medal i drobny upominek. Nie zabrakło słod-
kiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Był to piękny i nieza-
pomniany dzień, który na pewno pozostanie na długo w pamięci naszych 
najmłodszych przedszkolaków.

Małgorzata Cesnyka

Dzień Pluszowego Misia 
w przedszkolu w Targowisku

Jest takie jedno święto,
jedno na całym świecie,
którego w kalendarzu, 
być może nie znajdziecie.
Lecz wiedzą o nim dzieci,
i to już nie od dzisiaj!
Dziś święto nad świętami:
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Pluszowy miś to najlepszy przyjaciel każdego malucha, ukochana ma-
skotka na dobre i złe chwile. Można go przytulić, a nawet powiedzieć 
mu o czymś bardzo ważnym.

O święcie tej postaci nie zapomniały dzieci z grupy Biedronek. Każdy przed-
szkolak przyniósł swojego ukochanego pluszaka. Spotkały się misie małe, 
średnie i duże, brązowe, szare, a każdy był kochany, uroczy i wyjątkowy. 
Dzieci poznały historię Święta Pluszowego Misia, oglądały interaktywną 
prezentacje o misiach z bajek oraz tych żyjących w przyrodzie. Ponadto nie 
zabrakło quizów, zagadek, matematycznych zadań, puzzli i prac plastycz-
nych, czy też fotobudki. Ponadto dzieci zaśpiewały anglojęzyczną piosenkę 
o misiu „My Teddy Bear”.

Dzień Pluszowego Misia w naszej grupie był pełen uśmiechu i świetnej 

zabawy. Dzieci były szczęśliwe, że mogły spędzić tyle czasu ze swoimi uko-
chanymi misiami oraz pokazać je koleżankom i kolegom. Mamy nadzieję, 
że to misiowe spotkanie zostanie w pamięci dzieci na długo.

Jolanta Całka

Prawdziwy teatr w Szkole 
Podstawowej w Brzeziu

29 listopada do naszej szkoły przyjechał prawdziwy teatr lalek. Widow-
nią były klasy I – III oraz przedszkolaki. Pan Piotr Ślęzak opowiedział nam 
historię pt „Baśń o chłopcu, który strach pokonał”.

Jest to historia o pastuszku Julianku, który w obawie przed zmianami nie 
chce opuścić miejsc, które zna od zawsze. Pewnego dnia musi się to zmie-
nić. Okazuje się, że to będzie wyprawa niebezpieczna, ale za to pełna przy-
gód, smutków, radości w towarzystwie gry świateł, magii, dźwięku i dymu. 
Do opowiedzenia tej historii nasz aktor użył makiet oraz lalek. Efekt na-
prawdę robił wrażenie, dzieci były podekscytowane wszystkimi atrakcjami. 
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie Pana Piotra, dzięki któremu przed-
stawienie było bardzo ciekawe i fascynujące.

Karolina Kukiełka

Święty Mikołaj 
w przedszkolu w Targowisku

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym 

świecie. 6 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również 

do naszego przedszkola. 

Dzieci nadsłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać było już 

z daleka i świadczyło to o tym, że do przedszkola zbliża się nikt inny, jak 

Święty Mikołaj we własnej osobie. Przedszkolaki były bardzo szczęśli-

we, rozpromienione, a kiedy znalazły się blisko św. Mikołaja – troszkę 

zawstydzone. Oprócz pełnego prezentów worka św. Mikołaj przywiózł 

ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były 

grzeczne, słuchały rodziców i pań w przedszkolu. Na zakończenie Święty 

Mikołaj wszystkim przedszkolakom osobiście wręczał paczki, a w nich – 

dla każdego coś dobrego! Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się pięknie 

zaśpiewanymi piosenkami. Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minę-

ła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym przedszkolakom wiele 

radości.

Wychowawcy grup
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Święto Niepodległości 
w Przedszkolu w Targowisku

10 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Święto Niepodległo-
ści. Odświętnie ubrani i przystrojeni kokardami narodowymi zebraliśmy 
się w sali rekreacyjnej i wspólnie zaśpiewaliśmy hymn. 

„Pszczółki” zaprezentowały piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Natomiast 
„Motylki” i „Biedronki” wykonały piosenkę z pokazywaniem „Polak Mały”. 
Zapalając znicze pod Pomnikiem Niepodległości, przedszkolaki oddały 
hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

Wychowawcy grup

Jeże też mają swoje święto!

Supersmyki z Przedszkola Samorządowego w Kłaju obchodziły Świę-
to Jeża, które przypada 10 listopada. W tym dniu dzieci poznały wiele 
ciekawostek o życiu i znaczeniu tych ssaków, m.in. dowiedziały się, ile 
mają kolców, ile kilometrów dziennie przebiegają na swych krótkich 
nóżkach. W zabawach kreatywnych tworzyły jeże z różnorodnych mate-
riałów, pracując w grupach i indywidualnie.

Przedszkolaki obiecały przygotować koło swoich domów „mieszkanie” 
na zimę dla tych pożytecznych zwierząt. W ten sposób wykorzystają naby-
tą już wiedzę w praktyce.

Krystyna Jędrzejczyk

Przygoda Przedszkolaków z Dąbrowy 
z… karate

„Karate, to sztuka samoobrony, nie bicia”, takimi słowami przywitał 
nas Tatuś naszego przedszkolaka Mikołaja, Pan Mateusz, a właściwie 
Sensei Mateusz. 

Dwie starsze Grupy: Biedronki i Pszczółki, uczestnicząc w zajęciach 
karate w Gminnym Centrum Kultury w Kłaju, nie tylko dowiedziały się 
wielu ciekawych informacji dotyczących tej dyscypliny sportowej, ale 
przede wszystkim trenowały, a właściwie doskonale się bawiły podczas 
przeprowadzonych zajęć. Dziękujemy serdecznie Tatusiowi Mikołaja, za to, 
że znalazł dla nas czas, że podzielił się swoimi umiejętnościami i pasją, 
a także, że dał Dzieciakom tyle radości. Bardzo dziękujemy również Gmin-
nemu Centrum Kultury za użyczenie nam sali ćwiczeń.

Renata Kalisz

Wdzięczność jest pamięcią serca

Składam z serca płynące podziękowania dla Uczniów, Rodziców, Na-
uczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej w Brzeziu oraz Wszystkich, 
którzy wsparli naszą akcję pomocy dla bezdomnych zwierząt z Lednicy 
Górnej.

14 października przekazaliśmy dary Fundacji Dog Rescue.

Z wyrazami wdzięczności,

Agata Smoter
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Skansen w Jędrzejówce 
odwiedzili uczniowie z Brzezia

Uczniowie z klas I-III odwiedzili skansen w Jędrzejówce znajdujący się 
w Laskowej. Mieliśmy okazję przenieść się w trochę inny świat, dla na-
szych dzieci zadziwiający. 

Na początek zostaliśmy przywitani pysznym śniadaniem, następnie 
dzieci miały okazje wykonać ramki z jesiennych skarbów. Pani przewodnik 
oprowadziła nas po skansenie oraz opowiedziała, w jaki sposób żyli lu-
dzie kiedyś. Dla niektórych było to wielkie zaskoczenie, gdy okazało się, 
że cała rodzina miła jeden pokój, który był kuchnią, salonem, a nawet 
łazienką. Mogliśmy również popracować na sprzętach, których kiedyś 
używali rolnicy. Dzieci pobawiły się także w zabawy, w które kiedyś bawiły 
się dzieci. Na koniec uczniowie zostali poczęstowani ciepłą, pyszną zupą. 
Dla wielu naszych uczniów była to niezapomniana wycieczka w przeszłość.

Karolina Kukiełka

Ślubowanie 
pierwszoklasistów z Brzezia

25 października w Szkole Podstawowej w Brzeziu odbyło się pasowanie 
uczniów na prawdziwych, pełnoprawnych pierwszoklasistów. Zanim za-
czął się występ, pierwsza klasa została przywitana przez Panią Dyrektor 
oraz Samorząd Uczniowski, jak również przez klasę drugą, która mia-
ła przygotowane wiersze dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. 

Emocji na scenie nie brakowało, oprócz występu, dzieci były poddane testo-
wi. Kiedy już przeszli go pomyślnie rozpoczęła się najważniejsza część ślubo-
wania. Dzieci złożyły przysięgę, potem zostały pasowane na ucznia Szkoły 
Podstawowej w Brzeziu. Pani Dyrektor, wychowawca oraz całe grono peda-
gogiczne składają naszym nowym uczniom życzenia wszystkiego, co naj-
lepsze, wspaniałych wyników w nauce oraz wzorowego zachowania.

Karolina Kukiełka

Święty Mikołaj z wizytą 
w Przedszkolu w Grodkowicach

„Święty Mikołaju, Święty Mikołaju! Gdzieś Ty, gdzie?!” – śpiewały 6 grud-
nia nasze przedszkolaki. 

Na szczęście Św. Mikołaj, pomimo niesprzyjających warunków atmosfe-
rycznych, dotarł do nas i wprawił nas we wspaniałe humory. Dzieci wpatry-
wały się w naszego gościa z niesamowitym zaciekawieniem oraz zadawały 
mu wiele nurtujących je pytań. Wszyscy zostaliśmy obdarowani prezenta-
mi, i choć niechętnie, z uśmiechami na twarzy pożegnaliśmy się wzajemnie. 

Dziękujemy za ponowne odwiedziny wspaniały Święty Mikołaju! Dziękuje-
my także wszystkim Pomocnikom! 

Nauczycielki Przedszkola

Szkoła do Hymnu

Dnia 10 listopada 2022 uczniowie SP w Grodkowicach wzię-
li udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szkoła do Hymnu”. Jest 
to akcja ogłoszona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, polegają-
ca na odśpiewaniu hymnu państwowego w dzień poprzedzający Naro-
dowe Święto Niepodległości.

Dokładnie o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie wraz z wychowawca-
mi na sali gimnastycznej uroczyście odśpiewali hymn narodowy „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Dzieci pamiętały tego dnia o uroczystym ubiorze, prawi-
dłowej postawie podczas śpiewu. Udział w akcji jest jednym z wielu działań 
podejmowanym w naszej szkole, mającym na celu kształtowanie wśród wy-
chowanków postawy patriotycznej oraz poczucia świadomości narodowej.

Anna Kokoszka SP Grodkowice
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Mikołajkowy Rock and Roll w Szkole Podstawowej w Szarowie

6 grudnia, w Szkole w Szarowie Mikołaj miał bardzo miłą niespodziankę. Jaką? Mógł pooglądać mikołajkowe występy Rock and Rolla uczniów z klas 

od 1-3 oraz absolwentów klas 4 i 5. 

Dzieciaki spisały się na medal dając super pokaz Mikołajowi, dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom. Zachwytów nie było końca, a to za sprawą nie tyl-

ko młodych utalentowanych tancerzy, ale również dzięki trenerom z Klubu Podwawelski, którzy od lat współpracują z szarowską szkołą.

Paulina Baron

Zbigniew Gądor został wybrany Nauczycielem Roku 2022  
w powiecie wielickim!

Pan Zbigniew Gądor, który na co dzień uczy w naszej Gminie Kłaj dzie-

ci gry w szachy, miesiąc temu został nominowany przez rodziców swoich 

uczniów do Plebiscytu organizowanego przez Gazetę Krakowską pt. 

"Nauczyciel Roku 2022".

Z.G: "Chciałbym bardzo wszystkim kibicującym mi i głosującym na mnie 

podziękować za zaangażowanie w głosowaniu. Sama nominacja już 

była dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. Udało się wygrać! Dziękuję 

bardzo".

Po blisko miesiącu rywalizacji i głosowania Pan Zbigniew otrzymał 475 

głosów, wyprzedzając Panią Monikę z Niepołomic o 34 głosy.

Szachownica
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14 Medali Mistrzostw Europy Karateków z Kłaja

Nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami nasi karatecy zdobywają medale. Na odbywających się w dniach 21 – 23 października 26 Mistrzo-
stwach Europy Karate Fudokan we włoskim Rimini, karatecy z Kłaja nie mieli sobie równych! Trenujący pod okiem senseia Rafała Wajdy zawodnicy 
przywieźli, aż 14 medali! Na macie walczyli m.in. z reprezentantami: Włoch, Serbii, Słowenii, Rumunii, Macedonii, Czech, Niemiec, Portugali oraz Wę-
gier. Ponadto Klaudia Wajda została najlepszą zawodniczką wśród kobiet. 

Już sam fakt reprezentowania barw narodowych z orzełkiem na piersi jest ogromnym wyróżnieniem i osiągnięciem. Cieszymy się, że tak utalentowani ka-
ratecy, członkowie kadry narodowej, a teraz mistrzowie Europy, są mieszkańcami naszej gminy i regularnie przynoszą nam wiele powodów do dumy.

„Ostatnie miesiące były bardzo intensywne pod kątem treningowym, ale nasi zawodnicy nie zwalniają, a są jeszcze bardziej zmotywowani do ciężkiej pracy, 
ponieważ już w grudniu będą walczyć o medale Mistrzostw Świata, których gospodarzem w tym roku jest Polska (Lublin)”- podsumowała Rafał Wajda.

Gratulacje!

1 miejsce:
Klaudia Wajda - fukugo, kumite drużynowe
Karolina Wyporek - kumite, kumite drużynowe
Magdalena Chorąży - kumite drużynowe

2 miejsce:
Arkadiusz Wilkosz - kumite, fukugo
Klaudia Wajda - kata drużynowe, enbu
Magdalena Chorąży - kata drużynowe

3 miejsce:
Klaudia Wajda - kumite
Karolina Wyporek - fukugo
Julia Cieśla - kumite, kumite drużynowe, kata drużynowe

Krakowski Klub Karate Tradycyjnego 
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Podziękowanie od TS „Wolni” Kłaj

Zarząd TS „Wolni” Kłaj serdecznie dziękuje za pomoc w roku kalendarzowym 2022 wszystkim naszym dobroczyńcom; kibicom, osobom wspiera-

jącym oraz Sponsorom, którzy wsparli finansowo Klub i swoim wspaniałym gestem przyczynili się do rozwoju bazy szkoleniowej i materialnej, 

realizacji statutowych zadań sportowych oraz uświetnili obchody jubileuszowe 100-lecia TS Wolni Kłaj. 

Niniejszym dziękujemy:

- Panu Wójtowi Gminy Kłaj Zbigniewowi Strączek za wsparcie realizacji zadań ofertowych i statutowych naszego Klubu.

Dziękujemy Sponsorom:

– Pani Prezes Spółdzielni Handlowo Usługowej w Kłaju Stanisławie Nowak za wsparcie finansowe i materialne.

– Panu Adamowi Kociołek i Starostwu Powiatowemu w Wieliczce, 

– Firmie Mar Bruk - Marcin Burakowski, Firmie DW Gierczak - Krzysztof Gierczak, - Kręgielni Kłaj, Firmie AM-Bud - Aleksander Michna, Firmie Linda Dom, 

Firmie Bud Kompleks - Dominik Klejdysz, Firmie Monex - Melita Filo, Firmie Thermico - Rafał Kulas, Firmie Gospodarstwo Ogrodnicze - Arkadiusz Rachwał 

oraz Firmie Graphic Packaging.

Dziękujemy także Firmom i osobom prywatnym, które nas wsparły w pracach modernizacyjnych obiektu i przy organizacji Jubileuszu:

Firmie Alex - Paweł Rząsa, Firmie Mar-Ziem - Marek Dylowicz, Firmie Filar - Marek Stochel, Firmie Fiberway - Michał Zając, Firmie Edit - Dominik Rak 

i Hubert Czachór, Firmie Geomig Usługi Geodezyjne - Władysław Migdał, Firmie Ryś - Ryszard Dunaj, Firmie Sensor - Sławomir Fabicki, Firmie Preston 

- Przemysław Lech, Firmie Tom Bud - Tomasz Gądek, Firmie Bronowickie Centrum Ubezpieczeń - Mirosław Wiśniowski, Firmie Dorbud - Mateusz Wcisło, 

Firmie Browar „Kazimierz” - Krzysztof Jachimczak, DJ Tedi - Tadeusz Rusin, Restauracji Savana, Szkole Podstawowej w Kłaju i pani dyr. Joannie Świegoda, 

Firmie Radex - Radosław Rybka, Firmie Coldmark - Marek Leśniowski.

Dziękujemy wolontariuszom i sponsorom indywidualnym, którzy wspierali Klub na co dzień oraz przy pracach organizacyjno administracyjnych, jak 

również przy organizacji Jubileuszu 100-lecia TS Wolni Kłaj. Serdeczne podziękowania składamy:

- Pani Małgorzacie Piłat za bezcenną pomoc w prowadzeniu księgowości klubu.

Dziękujemy Pani/Panu: Wiesława Tyl, Sylwia Korbut, Renata Rak, Jadwiga Czachór, Aneta Sobas, Aleksandra Fraś, Agata Mikulec, Agnieszka Dyba, Doro-

ta Cieślak, Małgorzata Piłat, Katarzyna Pracuch, Sabina Drab, Iwona Golańska, Krystyna Rak, Małgorzata Balik, Oliwia Golarz, Jadwiga Solarz, Marta Bzdyl, 

Joanna Strużyna, Małgorzata Fabicka, Barbara Korbut, Agnieszka Stępień, Danuta Siemdaj, Mirosław Tyl, Józef Świegoda, Mariusz Buczek, Jacek Jawień, 

Maciej Dyba, Arkadiusz Cieślak, Jakub Gałat, Waldemar Chorop, Bogdan Siemdaj, Jan Gądor, Andrzej Gądor, Mateusz Gruszecki, Paweł Miękina, Paweł 

Włodarczyk, Piotr Wojas, Jacek Sumara, Andrzej Kowalczyk, Krzysztof Wajda, Paweł Bartkowski, Adam Kaleta, Daniel Szeląg, Jędrzej Wiktorowicz, Leszek 

Kamusiński, Wiktor Olearczyk, Wojciech Olearczyk, Mieczysław Migdał.

Dziękujemy również trenerom wszystkich drużyn naszego Klubu: 

- Panu: Pawłowi Matera, Grzegorzowi Szaton, Bartłomiejowi Kolarz, Arkadiuszowi Nowak, Bartłomiejowi Prokopowicz - za współudział w szkoleniu i orga-

nizacji imprez na naszym obiekcie.

Dziękujemy także naszym wiernym kibicom, szczególnie tym, którzy wsparli finansowo klub pomagając nam tym samym w realizacji zadań statutowych.

Jednocześnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nadchodzącego Nowego Roku życzymy naszym Sponsorom, Kibicom, Sympatykom Klu-

bu oraz wszystkim Mieszkańcom Kłaja i Gminy nieustannej Bożej życzliwości i Szczęśliwego Nowego Roku, wszelkiej pomyślności, dostatku i rado-

ści w 2023 roku.

Zarząd i Rada Klubu Sportowego

TS „WOLNI” Kłaj


